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RESUMO 
 
 
O uso dos recursos naturais sempre se mostrou como elemento essencial para o 
desenvolvimento e reprodução da vida humana. A ampliação dos debates sobre os impactos 
ambientais decorrentes dos padrões de consumo da sociedade industrial despertou para a 
percepção do Estado como um expressivo consumidor de bens e serviços. Diversos países 
passaram a adotar guias e metodologias para inserir critérios de sustentabilidade em suas 
aquisições, prática que ficou conhecida como contratação pública sustentável (CPS). As CPS 
são definidas como um fenômeno no qual os órgãos governamentais procuram inserir critérios 
de sustentabilidade socioambiental na aquisição de bens e contratação de serviços. Assim, o 
objetivo principal deste ensaio foi analisar a inserção de critérios de sustentabilidade nas 
compras de bens e contratação de serviços dos órgãos do Poder Executivo Federal brasileiro. 
Para possibilitar o alcance dos objetivos estabelecidos, promoveu-se a utilização da 
amostragem probabilística. O total de 24 ministérios foi considerado como população a partir 
da qual foi obtido uma amostra de 12 ministérios, utilizando-se um nível de confiança de 95% 
e um erro máximo de 3 pontos percentuais. Foram analisadas as contratações realizadas pelos 
órgãos da amostra nos anos de 2010 a 2013. A análise da implementação da política de CPS 
do Poder Executivo Federal foi realizada observando as etapas do “ciclo PDCA”. Foram 
utilizados dados primários, levantados através de questionários estruturados aplicados 
oralmente junto ao representante de cada órgão integrante da amostra. A pesquisa evidenciou 
que os instrumentos desenvolvidos para a implementação de práticas de CPS privilegiam as 
medidas voltadas para a mitigação dos impactos ambientais, em detrimento dos aspectos 
sociais. Restou demonstrado que a política de CPS do Poder Executivo Federal brasileiro 
expressa uma sólida base, considerando os instrumentos legais e institucionais editados pelo 
Poder Executivo Federal desde o ano de 2010. No entanto, a pesquisa evidenciou o 
subaproveitamento desses instrumentos, em especial, pelos órgãos integrantes da amostra. As 
metas pouco ousadas do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS), 
acerca da implementação das CPS, se repetem nos PLS dos órgãos integrantes da amostra. 
Restaram identificados como principais fatores limitantes a ausência de metas claras e 
objetivas que abrangessem todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal e a 
falta de apoio do grupo de direção dos órgãos integrantes da amostra.  Além disso, constatou-
se que a ausência de dados sistematizados impossibilita a avaliação do progresso no alcance 
de metas estabelecidas pelo órgão, bem assim da efetividade da política de CPS do Poder 
Executivo Federal. 
 

Palavras-chave: contratações públicas sustentáveis; consumo sustentável; licitações 
sustentáveis; administração pública federal brasileira. 
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ABSTRACT 
 
 
The use of natural resources has always been an essential element in the development and 
reproduction of human life.  The increase in discussion regarding the consumption patterns of 
industrial societies and subsequent environmental impacts has led to the perception of the 
State as a significant consumer of goods and services.  In response, various countries have 
adopted and passed guidelines and methodologies, including sustainability criteria, within 
their procurement practices, a practice that became known as sustainable public procurement 
(SPP). This study analyzes the implementation of SPP within the Brazilian Federal Executive 
Power.  Probability sampling was used to achieve the established goals of the analysis.  24 
ministries were considered as populations from which a sample of 12 ministries was obtained 
using a confidence level of 95% and a percent error level of 3.  The procurement practices 
from 2010 to 2013 of the sampled agencies were analyzed. An analysis of the implementation 
practices used by SPP of the Federal Executive Power was realized observing the stages of the 
PDCA cycle.  Primary data was collected from representatives of each agency through 
verbally administered structured questionnaires.  The research demonstrated that the 
instruments developed for the implementation of SPP practices emphasize the mitigation of 
environmental impact at the expense of social aspects. Taking into account the legal and 
institutional instruments created by the Federal Executive Power since 2010, it was concluded 
that the SPP policy utilized by the Brazilian Federal Executive Power has a solid basis.   
However, the research highlights the underuse of these tools, particularly by sample agencies.  
The underutilized goals of SPP implementation within the Plan of Action for Sustainable 
Production and Consumption (PSPC) are duplicated in the Sustainable Logistics Plan (SLP), 
and elaborated by the sampled agencies.  Limiting factors identified were the absence of clear 
targets and goals within the entities and agencies of the Federal Public Administration, and 
the lack of managerial support within the sampled populations. Furthermore, it was observed 
that the absence of systemized data makes it impossible to evaluate progress toward achieving 
the goals set by the agency, as well as evaluating the effectiveness of the Brazilian Federal 
Executive Power’s SSP policy.   
 

Keywords: sustainable public procurement; sustainable consumption; sustainable 
procurement; Brazilian federal public administration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O uso dos recursos naturais sempre se mostrou como elemento essencial para o 

desenvolvimento e reprodução da vida humana. A consagração de um modelo societário, 

entretanto, pautado na busca da acumulação de riquezas e na satisfação das ilimitadas 

necessidades humanas, cumulada com o acelerado desenvolvimento tecnológico verificado, 

especialmente, desde a segunda metade do século XIX, contribuíram, decisivamente, para a 

modificação da forma e da intensidade de apropriação dos bens ambientais. 

Biderman et al. (2008) exprimem que, inobstante o lugar de destaque ocupado 

pelos temas ambientais em todos os níveis de tomada de decisão, observa-se o crescimento 

acelerado do consumo dos recursos naturais, implicando em problemas ambientais locais, 

regionais e globais, que afetam o desenvolvimento humano e as demais formas de vida do 

Planeta.    

A sociedade contemporânea é marcada por uma situação paradoxal na exploração 

dos recursos naturais, porquanto ao mesmo tempo em que os indivíduos desejam consumir 

todo tipo de produto e em uma quantidade sempre crescente, não assumem a responsabilidade 

das consequências negativas desse comportamento; ou seja, a sociedade pretende e reivindica 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas não se conscientiza de que assegurar esse 

direito também depende das suas ações. 

Os atuais padrões de consumo derivam do desenvolvimento industrial e 

tecnológico, que possibilitam a oferta de bens e serviços em larga escala. Cortez e Ortigoza 

(2007) fazem referência aos efeitos dos hábitos de consumo das sociedades ocidentais 

modernas, utilizando a expressão “era do descartável” para se referir à crescente produção de 

resíduos, fruto de uma “cultura do desperdício” e de padrões de consumo voltados para a 

aquisição de bens supérfluos. 

De fato, diversos estudos (VEIGA, 2005; CROXALL et al., 2002; ESTELLER; 

DIAZ-DELGADO, 2002;  LAMBERT, 2011; COHEN, 2003; OZGUL, 2010; DONEY, 

2010; CONTI, 2011) enfatizam o fato de que o nível de exploração dos recursos naturais para 

a obtenção de matéria-prima se encontra em patamares muito superiores à capacidade de 

suporte dos ecossistemas. As mudanças climáticas, a poluição dos rios e mares, o 

desaparecimento de espécies da fauna e flora, dentre outros problemas, comprovam previsões 

que antes pareciam extremistas e distantes. 
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Desde a década de 90 do século XX, é possível observar uma mudança no 

enfoque das discussões relacionadas aos problemas ambientais, na medida em que os 

questionamentos acerca dos impactos causados pelos padrões de consumo ganharam espaço 

em detrimento das abordagens que levavam em consideração apenas os problemas 

relacionados com a atividade produtiva (PORTILHO; RUSSO, 2008). 

Efetivamente, apareceram as expressões “consumo sustentável”, “consumo 

consciente” e “consumo responsável”, com o fito de denominar o uso de bens e serviços para 

o atendimento das necessidades básicas e melhoria da qualidade de vida humana, mas que, ao 

mesmo tempo, seja ambientalmente menos impactante, de forma a não comprometer o 

atendimento das necessidades das gerações futuras (PNUMA, 2001).  

A compreensão de consumo sustentável parece materializar o próprio conceito de 

desenvolvimento sustentável, consignado no Relatório de Brundtland, em 1987 (PNUMA, 

2001). Nesse sentido, Cortez e Ortigoza (2007), analisando o conceito de consumo 

sustentável, destacam a necessidade de uma preocupação sistemática com a satisfação das 

necessidades da sociedade atual, ao que se adita a preservação dos recursos naturais, o que 

viabilizaria uma vida ambientalmente saudável para as gerações futuras. 

Dauvergne (2010) assevera que a problemática do consumo é expressa como um 

dos aspectos mais relevantes nos danos ambientais verificados na atualidade. Além das 

questões decorrentes do que os consumidores escolhem e compram, o autor enfatiza a 

significância da forma pela qual o sistema direciona as quantidades, custos e benefícios dos 

bens produzidos e postos à disposição dos consumidores. No cerne desse problema, estaria a 

incapacidade dos governos de modificar as consequências ecológicas globais dos elementos – 

como propagandas, crescimento econômico, tecnologias, desigualdades sociais, crescimento 

populacional e globalização – que juntos estão causando o crescimento constante do consumo 

em todo o Mundo.  

No quadro internacional, o capítulo 4 da Agenda 21 Global destaca a importância 

do papel desempenhado pelos governos na qualidade de consumidores, especialmente nos 

países onde o setor público possui uma posição preponderante na economia, podendo exercer 

considerável influência sobre decisões empresariais e sobre as opiniões da população. Com 

efeito, o documento enfatiza o dever de cada Estado de examinar as políticas de aquisição de 

bens e serviços de suas agências, órgãos e departamentos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1992). 

De tal modo, se, inicialmente, a figura do consumidor foi precipuamente 

associada ao indivíduo, a ampliação do tema resultou na percepção de que as instituições, 
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públicas e privadas, também são consumidoras expressivas de bens e serviços, podendo, em 

alguns casos, exibir níveis de consumo bem mais significativos do que as pessoas físicas 

(PORTILHO; RUSSO, 2008). 

Na Europa, os bens e serviços adquiridos pelos diversos órgãos da Administração 

Pública representam cerca de 19% do produto interno bruto (PIB) da União Europeia (UE), o 

que corresponde à metade do PIB da Alemanha. Já no Brasil, as compras governamentais 

movimentam cerca de 10% do PIB brasileiro (MPOG; ICLEI, 2009).  

Tais números evidenciam um grande potencial do setor público para estimular 

melhorias ambientais nos produtos disponíveis no mercado, em inovações tecnológicas e em 

oportunidades para o desenvolvimento de um mercado de bens e serviços sustentáveis 

(PALMUJOKI; PARIKKA-ALHOLA; EKROOS, 2010); (VALENTE, 2011). 

Evidencia-se, pois, a importância dos agentes governamentais como consumidores 

de produtos e serviços, o que estimula diversos países a formular guias e planos de ação 

visando à implantação de mecanismos da gestão ambiental nos órgãos públicos. Nesta 

perspectiva, inserem-se as denominadas contratações públicas sustentáveis (CPS) ou 

licitações sustentáveis, como conhecidas no Brasil (BETIOL et  al., 2012). 

As CPS são definidas como um fenômeno no qual os órgãos governamentais 

procuram inserir critérios de sustentabilidade socioambiental nas práticas voltadas para a 

aquisição de bens e contratação de serviços. Portanto, constata-se que as CPS dizem respeito à 

integração das preocupações com os impactos sociais e ambientais nas contratações realizadas 

pelos órgãos do setor público (BRAMMER; WALKER, 2011). 

Nesse contexto, as CPS são apontadas como relevante instrumento de gestão 

ambiental nos órgãos governamentais, haja vista objetivarem inserir critérios de 

sustentabilidade nos procedimentos destinados a adquirir bens e contratar serviços, além de 

estimularem os governos a adotarem comportamentos que, de ordinário, são exigidos de 

particulares, melhorando a imagem da autoridade pública. As CPS possuem, ainda, a 

capacidade de estimular o mercado “verde”, levando empresas a inserirem práticas 

sustentáveis nos seus processos produtivos, visando à chancela de selos, rotulagens e 

certificações “verdes”. 

A maioria dos países desenvolvidos já instituiu procedimentos e instrumentos 

voltados para a implementação das CPS, mediante a aquisição de materiais reciclados, de 

materiais cujo processo de fabricação leve em conta critérios de sustentabilidade, de produtos 

que promovem menor consumo de energia, dentre outros.  Áustria, Dinamarca, Finlândia, 
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Alemanha, Holanda, Suécia e Reino Unido foram caracterizados, em 2007, como países 

“profundamente verdes” em termos de contratações públicas (STEVENS, 2010). 

No Brasil, inexistiam, até 2010, ações voltadas para a implementação das CPS de 

forma abrangente, englobando, em algum nível, órgãos situados em todos os estados da 

Federação. 

A adesão do Brasil ao Plano de Implementação de Joanesburgo, no ano de 2007, 

pode ser apontada como o marco da adoção de medidas voltadas para mudanças dos padrões e 

produção na contextura nacional, compreendendo as ações visando à inserção de critérios de 

sustentabilidade nas contratações realizadas pela Administração Pública.  

Sendo assim, impende mencionar a publicação da 5ª edição da Agenda Ambiental 

na Administração Pública (A3P), em 2009, na qual foi inserido um eixo temático específico 

sobre licitações sustentáveis; a elaboração de um Guia de Compras Sustentáveis pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); a expedição da Instrução 

Normativa (IN) nº 01, de 19 de janeiro de 2010, dispondo sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; e a formulação, desde 2007, 

do denominado Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS), que consiste 

em uma política pública alinhada às ações do Processo de Marrakech, visando a fomentar no 

Brasil a adoção de padrões de produção e consumo sustentáveis. 

Além dessas ações, o Governo Federal, por meio da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI) do MPOG, desenvolveu um sistema de compras 

informatizado com um catálogo de produtos sustentáveis. Esse catálogo pode ser utilizado 

pelos diversos órgãos como referência para a inclusão de critérios de sustentabilidade nas 

especificações dos bens e serviços dos editais de licitação. 

Apesar da relevância e das repercussões políticas, econômicas e sociais dessas 

ações, constata-se a inexistência de estudos científicos sobre as potencialidades e limitações 

da implementação de critérios de sustentabilidade nas aquisições da Administração Pública 

Federal brasileira enquanto instrumento de política pública ambiental. 

Além disso, também se indaga se as normas disciplinadoras da realização dos 

procedimentos licitatórios e contratos pela Administração Pública no Brasil, em especial a Lei 

nº 8.666, de 1993, coadunam-se com a adoção de ações com vistas à promoção do 

desenvolvimento sustentável. 
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Assim, pois, o objetivo principal deste ensaio é analisar a inserção de critérios de 

sustentabilidade nas compras de bens e contratação de serviços dos órgãos do Poder 

Executivo Federal brasileiro. 

Por meio dos objetivos específicos estabelecidos, pretende-se abordar a 

internalização dos instrumentos da gestão ambiental pelo Estado, considerando as influências 

decorrentes da difusão do conceito de desenvolvimento sustentável; avaliar a atuação do 

Estado como consumidor de bens e serviços, tendo apreço às características e impactos dessa 

atuação, bem como os efeitos decorrentes do conceito de consumo sustentável sobre a 

aquisição de bens e contratação de serviços pelo Estado; abordar a compreensão e a 

constituição das contratações públicas sustentáveis no plano internacional, considerando as 

experiências e principais ferramentas utilizadas nas ações voltadas para a inserção de critérios 

de sustentabilidade nas aquisições realizadas pelos órgãos governamentais; e analisar a 

implementação das contratações sustentáveis nos órgãos centrais do Poder Executivo Federal 

brasileiro, visando a evidenciar os fatores limitantes e as potencialidades para a 

sustentabilidade socioambiental a das práticas de consumo da Administração Pública no 

Brasil. 

Com efeito, acredita-se que a pesquisa contribuirá para situar a atuação da 

Administração Pública federal como consumidora e evidenciar a relevância das CPS na 

mudança dos padrões de consumo dos órgãos públicos no Brasil. 

A pesquisa também permitirá identificar o modelo de CPS adotado pelo Poder 

Executivo federal e analisar sua efetividade e compatibilidade os instrumentos utilizados 

internacionalmente para a implementação das contratações sustentáveis.   

 

1.1 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho é composto por oito capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta contextualização geral do problema abordado neste 

ensaio, bem como os objetivos geral e específicos da pesquisa. 

O segundo módulo contém a descrição dos procedimentos utilizados para 

delimitação e caracterização das fontes dos dados utilizados e para operacionalização da 

pesquisa de campo e coleta dos dados.  

O terceiro capítulo aborda o surgimento e consolidação do desenvolvimento 

sustentável, bem como sua influência sobre a percepção do papel do Estado para a mitigação 

dos impactos ambientais. Com efeito, são analisadas a evolução das políticas da gestão 
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ambiental no Brasil, com seus instrumentos de implementação, e a incorporação de ações 

voltadas para a mudança dos padrões de consumo no setor público. O seguimento 

contextualiza a atuação dos Estados na qualidade de consumidores de bens e serviços, sendo-

o, também, as potencialidades das contratações públicas sustentáveis a fim de promover a 

sustentabilidade das práticas de consumo do setor público e para estimular o mercado a 

ofertar produtos sustentáveis. 

O quarto capítulo versa sobre o conceito e o papel das contratações públicas para a 

mudança dos padrões de consumo no setor público. Também são destacados a consolidação 

das contratações públicas sustentáveis no quadro internacional e os princípios básicos que 

orientam as aquisições dos órgãos governamentais. Uma vez caracterizados os aspectos 

conceituais e principiológicos, são abordados os objetivos e os mecanismos voltados para a 

implementação de um programa de contratações sustentáveis por uma autoridade pública, 

considerando questões referentes aos custos da aquisição de “produtos verdes”, à adoção de 

guias e manuais de orientação e aos instrumentos para a identificação de produtos e serviços 

sustentáveis. Nesse sentido, o módulo versa sobre os programas de rotulagem ambiental de 

outros países que mais se destacam no panorama internacional, bem como acerca dos 

programas de rotulagem ambiental brasileiros de maior credibilidade, referindo-se à 

aplicabilidade dos critérios desenvolvidos por tais programas para a implementação das 

contratações públicas sustentáveis. Ao final são analisadas as experiências internacionais mais 

relevantes voltadas para o desenvolvimento e disseminação das contratações públicas 

sustentáveis. 

O quinto módulo cita aspectos do disciplinamento das aquisições públicas no 

ordenamento jurídico brasileiro, analisando os dispositivos que são apontados como 

fundamento legal para a implementação de critérios de sustentabilidade socioambiental nos 

procedimentos licitatórios.   

No sexto capítulo são analisados os instrumentos estruturantes da política de 

contratações sustentáveis do Governo Federal brasileiro. O texto também versa sobre as 

ferramentas disponibilizadas para a operacionalização das contratações sustentáveis pelos 

órgãos integrantes da Administração Pública Federal.      

O sétimo capítulo inventaria as consequências da análise da política de 

contratações sustentáveis do Poder Executivo Federal, considerando os instrumentos que 

servem de amparo sua implementação e os resultados da pesquisa realizada junto aos órgãos 

integrantes da amostra. 
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Ao final, o oitavo capítulo sintetiza as conclusões da pesquisa e estabelece 

propostas de estudos destinados e aperfeiçoar a implementação das CPS na Administração 

Pública Federal brasileira. 

 



2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O conteúdo do presente capítulo apresenta os procedimentos utilizados para 

delimitação e caracterização das fontes dos dados utilizados e para a operacionalização da 

pesquisa de campo e da coleta dos dados.  

 

2.1 Delimitação e caracterização da pesquisa de campo 

 

Para possibilitar o alcance dos objetivos estabelecidos no presente trabalho, 

promoveu-se a análise dos instrumentos normativos, planos de ação, manuais e cartilhas 

relativos a implementação das contratações públicas sustentáveis (CPS) nos órgãos do Poder 

Executivo Federal.  

Além disso, foram também analisadas as práticas referentes à inserção de critérios 

de sustentabilidade nos procedimentos licitatórios realizados pelos órgãos integrantes do 

Poder Executivo Federal brasileiro, buscando-se identificar suas potencialidades e fatores 

limitantes. 

Inicialmente a pesquisa considerou dois recortes: a análise das práticas adotadas 

pelos órgãos centrais do Poder Executivo Federal e análise das práticas dos órgãos 

pertencentes à estrutura do Poder Executivo Federal no Estado do Ceará.  

Assim, foram primeiramente consideradas as práticas adotadas pelos ministérios, 

enquanto órgãos que integram a cúpula administrativa do Poder Executivo, responsáveis pela 

formulação e implantação e acompanhamento das políticas públicas a nível federal, e 

possuidores de autonomia técnica, financeira e administrativa para executar as ações nas suas 

áreas de competência. 

Os ministérios se encontram diretamente subordinados ao Presidente da 

República, auxiliando no exercício das diversas atividades a cargo do Poder Executivo 

Federal. Também possuem como atribuição o estabelecimento de estratégias, diretrizes e 

prioridades na aplicação de recursos públicos, a criação de normas e o acompanhamento e 

avaliação de programas federais. Além disso, compete cada ministério a coordenação e 

supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na sua área de atuação. 

O segundo recorte visava analisar os instrumentos adotados para a implementação 

das CPS nos órgãos do Poder Executivo Federal com atuação no Estado do Ceará, integrantes 

da amostra definida de acordo com os procedimentos explicitados no presente capítulo. 
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Para tanto, foi selecionado o órgão federal de maior orçamento dentre os 

vinculados à estrutura de cada ministério integrante da amostra, promovendo-se, em seguida, 

a identificação da respectiva unidade ou superintendência com atuação no Estado do Ceará. 

No entanto, iniciada a etapa de coleta dos dados primários, após a aplicação do 

questionário junto a 40% dos órgãos integrantes da amostra no Estado do Ceará, constatou-se 

a inexistência de procedimentos referente à inserção de critérios de sustentabilidade em seus 

procedimentos licitatórios. 

Diante de tais dados, optou-se por restringir o âmbito da pesquisa a análise dos 

instrumentos adotados para a implementação das CPS, suas potencialidade e fatores 

limitantes, considerando apenas a atuação dos ministérios, mantido o critério de definição de 

amostra. 

 

2.2 Técnicas da pesquisa 

 

2.2.1 Obtenção dos dados 

 

Quanto às fontes utilizadas, a pesquisa bibliográfica abrangeu livros, artigos, 

periódicos, publicações avulsas e dados disponíveis na rede mundial de computadores – 

internet. 

Foram utilizados dados primários, levantados através de questionários estruturados 

aplicados oralmente junto ao representante1 de cada órgão integrante da amostra.  

Alguns autores, como Lakatos e Marconi (2010), denominam essa técnica da 

pesquisa de formulário, visando distingui-la do questionário e da entrevista não-estruturada. 

Nesse sentido, o formulário é identificado como um instrumento destinado à coleta de dados 

resultantes da observação e do interrogatório, cujo preenchimento é realizado pelo próprio 

entrevistador, à medida que faz as observações ou recebe as respostas. “Portanto, o que 

caracteriza o formulário é o contato face a face entre pesquisador e informante e ser o roteiro 

preenchido pelo entrevistador, no momento da entrevista” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 

212). 

Dentre as vantagens do formulário, destacam-se: 

a) Possibilidade de estabelecer rapport, devido ao contato pessoal com o 

entrevistado; 

                                                 
1 A escolha do entrevistado se baseou na metodologia utilizada por Walker e Brammer (2009) para analisar as 
práticas de contratações públicas sustentáveis no Reino Unido. 
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b) Presença do pesquisador, que pode explicar os objetivos da pesquisa e elucidar o 

significado de perguntas que não estejam muito claras; 

c) Obtenção de dados mais complexos e úteis; 

d) Uniformidade dos símbolos utilizados, uma vez que seu preenchimento é 

realizado pelo próprio pesquisador (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Por sua vez, dentre as desvantagens, as autoras mencionam: 

a) Menor nível de liberdade nas respostas, em decorrência da presença do 

pesquisador; 

b) Mais demorado, considerando que só pode ser aplicado a uma pessoa de cada vez; 

c) Insegurança das respostas, por falta de anonimato (LAKATOS; MARCONI, 

2010). 

Os dados secundários utilizados na pesquisa foram obtidos, em especial, a partir de 

instrumentos normativos federais voltados para o disciplinamento da inserção de critérios de 

sustentabilidade nos procedimentos licitatórios, dentre eles das Instruções Normativas 

expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), da Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P), do Plano de ação para produção e consumo 

sustentáveis, do Projeto Esplanada Sustentável, do Plano de Gestão de Logística Sustentável, 

do Guia de Compras Sustentáveis para a Administração federal, expedido pelo MPOG em 

parceria com o Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI), e das informações constantes 

no Sistema Comprasnet e no Portal da Transparência, sítio gerenciado pela Controladoria 

Geral da União (CGU). 

 

2.2.2 Operacionalização da coleta de dados 

 

Considerando a impossibilidade de analisar a inserção de critérios de 

sustentabilidade nos procedimentos licitatórios realizados por todos os órgãos que fazem parte 

da estrutura do Poder Executivo Federal, promoveu-se a utilização da amostragem 

probabilística.  

O total de 24 ministérios foi considerado como população a partir da qual foi obtido 

um subconjunto, utilizando o processo de amostragem aleatória. Assim, considerando um 

nível de confiança de 95% e um erro máximo de 3 pontos percentuais, a aplicação da fórmula 

abaixo resultou em uma amostra de 12 ministérios (FONSECA; MARTINS, 1996). 
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Onde: 

n = tamanho da amostra; 

σ = abscissa da normal padrão (nível de confiança escolhido); 

p = % com a qual o fenômeno se verifica; 

q = percentagem complementar (100-p); 

e = erro de amostragem; 

N = tamanho da população = número de ministérios 

 

Após a obtenção da amostra, foi utilizado o método de sorteio, onde os elementos da 

população foram numerados de 1 a 24 e sorteados aleatoriamente, sem reposição, até que 

fosse atingido o quantitativo de 12 ministérios. 

Concluído esse processo, a amostra restou composta pelos ministérios relacionados 

no Quadro 01. 

 

Quadro 01 - Ministérios integrantes da amostra 

 

1. Ministério da Fazenda 

2. Ministério da Educação 

3. Ministério da Integração Nacional 

4. Ministério da Previdência Social 

5. Ministério das Comunicações 

6. Ministério do Meio Ambiente 

7. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

8. Ministério da Cultura 

9. Ministério da Justiça 

10. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

11. Ministério de Minas e Energia  

12. Ministério do Esporte 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
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A partir de Uehara et al. (2011) e ICLEI (2007), a análise da implementação da 

política de CPS do Poder Executivo Federal foi realizada observando as etapas do “ciclo 

PDCA” - plan (planejar); do (executar); check (verificar); e act (agir ou aplicar melhorias). 

Nesse sentido, foram adotadas as metodologias do “processo de marcos” Procura+ e da 

ferramenta interativa desenvolvida pela International Green Purchasing Network (IGPN), 

para a implementação das contratações sustentáveis (IGPN; IGPNI, 2008). 

A aplicação dos questionários estruturados foi realizada em dezembro de 2013, na 

cidade de Brasília, junto ao chefe do setor de licitação ou departamento de compras dos 

ministérios integrantes da amostra, ou, na sua impossibilidade, a servidor por ele indicado 

como apto a responder pelo setor e pela instituição acerca das CPS realizadas pelo órgão e 

sobre a política de CPS da instituição. 

Foram analisadas as contratações realizadas pelos órgãos da amostra nos anos de 

2010, 2011, 2012 e 2013, visando identificar a presença e representatividade de itens 

considerados sustentáveis, a partir das especificações adotadas pelo MPOG para os itens 

sustentáveis cadastrados no Catálogo de Materiais (CATMAT) do Comprasnet.   

Nesse sentido, os dados constantes no CATMAT também foram utilizados na 

análise dos mecanismos utilizados pelo Poder Executivo Federal para a especificação de 

produtos e serviços considerados sustentáveis. 

 

 

 



3 GESTÃO AMBIENTAL E AS PRÁTICAS DE CONSUMO DO SETO R PÚBLICO  
 

Este capítulo aborda o surgimento e consolidação do desenvolvimento sustentável, 

bem como sua influência sobre a percepção do papel do Estado para a mitigação dos impactos 

ambientais. Com efeito, são analisadas a evolução das políticas da gestão ambiental no Brasil, 

com seus instrumentos de implementação, e a incorporação de ações voltadas para a mudança 

dos padrões de consumo no setor público. 

O seguimento contextualiza o entendimento da expressão consumo sustentável, 

considerando, ainda, os debates acerca dos impactos sociais e ambientais decorrentes dos 

padrões de produção e consumo atuais. Ao final, é destacada a atuação dos Estados na 

qualidade de consumidores de bens e serviços, sendo-o, também, as potencialidades das 

contratações públicas sustentáveis a fim de promover a sustentabilidade das práticas de 

consumo do setor público e para estimular o mercado a ofertar produtos sustentáveis. 

    

3.1 Desenvolvimento sustentável: novo paradigma para o crescimento econômico 
 
 

Com o advento da Revolução Industrial, consolidou-se um modelo de crescimento 

econômico, marcado pela propriedade privada dos meios de produção e pela sobre-exploração 

dos recursos naturais para atender a demanda de um mercado consumidor que “não pode 

parar de crescer”.    

Com início na segunda metade do século XX, os problemas ambientais 

decorrentes desse modelo de crescimento impulsionaram os debates que resultaram no 

advento do conceito de desenvolvimento sustentável.  

Apesar da confusão decorrente das numerosas definições que surgiram tentando 

definir sua exata compreensão, Câmara (2009) enfatiza que a expressão desenvolvimento 

sustentável possui o status de “palavra-chave” do final do século XX, tendo influenciado a 

mudança na percepção sobre o papel da sociedade e do Estado acerca dos problemas sociais e 

ambientais.  

Veiga (2005), ao abordar as diferenças entre as concepções de crescimento 

econômico e desenvolvimento, promove um apanhado histórico dos surtos de crescimento 

econômico experimentados por civilizações da Antiguidade na Europa, Oriente Médio e Ásia, 

destacando seu papel para o progresso verificado com o advento da Revolução Industrial. 

O autor, então, assinala que seria um equívoco crer no crescimento econômico 

como fenômeno decorrente apenas da Revolução Industrial, uma vez que tal crença 
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significaria subestimar o crescimento verificado nos milênios anteriores e que preparou vários 

territórios para esse processo. Além disso, Veiga (2005) defende a idéia de que, muito mais 

do que o surgimento de fábricas, operários e máquinas a vapor no século XVIII, a conjunção 

entre ciência e tecnologia, no final do século XIX, foi o que de fato provocou uma mudança 

fundamental na relação sociedade-natureza.  

Apesar do intuito de Veiga (2005) de valorizar o crescimento verificado no 

período anterior à Revolução Industrial, nota-se que a Revolução Industrial, marcada pelos 

reflexos dos inventos científicos e tecnológicos, das máquinas a vapor, da eletricidade, do 

petróleo e do aço, das indústrias químicas, das máquinas automáticas e dos métodos de 

produção em massa, foi a responsável pelo crescimento intensivo que resultou em profundas 

mudanças nas relações de trabalho e no ritmo de exploração dos recursos naturais. Nesse 

sentido, o próprio autor acentua que “desde meados do século XVIII, com a Revolução 

Industrial, a história da humanidade passou a ser quase inteiramente determinada pelo 

fenômeno do crescimento econômico.” (VEIGA, 2005, p. 80). 

O modelo de pensamento dominante na Ciência Econômica sempre esteve pautado 

na ideia de equilíbrio e de que o sistema econômico poderia atingir o “ótimo”, ignorando os 

limites dos sistemas naturais. Assim, a busca pela maximização das necessidades individuais 

levou ao desenvolvimento de políticas econômicas alheias às condicionantes de ordem 

ecológica (VEIGA, 2005). 

Com efeito, a expressão “desenvolvimento” passou a ser utilizada em oposição ao 

modelo de crescimento econômico que teve origem na Revolução Industrial, e voltou-se tão-

só para o aumento da produtividade e da renda per capita, sem considerar outros fatores como 

os de ordem social e ambiental. 

 

Foi-se o tempo em que produzir mais significava, quase sempre, viver melhor. No 
chamado Primeiro Mundo, já foi rompida essa ligação entre mais e melhor. As 
necessidades básicas dessas populações estão fartamente atendidas, e muitas das 
necessidades ainda insatisfeitas não exigem que se produza mais, mas sim que 
produza de outra maneira, outra coisa ou até que se produza menos. É 
particularmente o caso do ar, da água, do espaço, do silêncio, da beleza, dos contatos 
humanos. (VEIGA, 2005, p. 195). 

  

De acordo com Rodriguez e Silva (2013), a noção de “desenvolvimento” surgiu na 

década de 1950 como um conceito formulado pela Economia e que, inicialmente, era 

considerado sinônimo de crescimento econômico.  
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Na visão de Sachs (2008), o desenvolvimento não se confunde com o crescimento 

econômico, uma vez que aquele possui objetivos que vão bem além da mera multiplicação da 

riqueza material. Assim, na perspectiva desenvolvimentista, o crescimento é visto como 

fenômeno que deve proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população (SACHS, 

2008). 

 

No contexto historio em que surgiu, a idéia de desenvolvimento implica a expiação e 
a reparação de desigualdades passadas, criando uma conexão capaz de preencher o 
abismo civilizatório entre as antigas nações metropolitanas e sua antiga periferia 
colonial, entre as minorias ricas modernizadas e a maioria ainda atrasada e exausta 
dos trabalhados pobres. O desenvolvimento traz consigo a promessa de tudo – a 
modernidade inclusiva propiciada pela mudança estrutural. (SACHS, 2008, p. 15). 

 

Sachs (2008) também aborda o desenvolvimento como processo que envolve a 

apropriação das três gerações de direitos humanos - direitos políticos, civis e cívicos; direitos 

econômicos, sociais e culturais e direitos coletivos ao meio ambiente e ao desenvolvimento. 

Tal percepção ressalta que as questões de igualdade, equidade e solidariedade estão inseridas 

no conceito de desenvolvimento, em nítida oposição ao pensamento inerente ao 

“economicismo redutor”, voltado apenas para a maximização do Produto Interno Bruto (PIB).  

De acordo com os Relatórios do Desenvolvimento Humano publicados pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), desde 1990, o 

desenvolvimento é conceituado como o alargamento das liberdades e capacidades das pessoas 

para viverem o tipo de vida que escolherem. Esse conceito vai além do simples atendimento 

das necessidades básicas, considerando que o desenvolvimento deve possibilitar às pessoas 

terem acesso àquilo que consideram relevantes para sua qualidade de vida (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2011). 

Veiga (2005) enfatiza que a noção de desenvolvimento contida no Relatório do 

Desenvolvimento Humano do PNUD compreende uma ideia tão política quanto econômica, 

indo desde a proteção dos direitos humanos até o aprofundamento da democracia, uma vez 

que perpassa a possibilidade de influenciar ações políticas de âmbito local e nacional como 

condição de acesso equitativo a emprego, escolas, hospitais, dentre outros serviços básicos.  

Verifica-se, portanto, que a compreensão de desenvolvimento, em oposição ao 

simples crescimento econômico, passa, obrigatoriamente, por questões sociais de equidade no 

acesso aos benefícios resultantes do progresso econômico, promovendo a melhoria da 

qualidade de vida da população. 
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Por sua vez, a expressão “sustentável”, como qualificativo que passou a ser 

utilizado para o conceito de “desenvolvimento”, decorreu, segundo Veiga (2005), da 

percepção acerca do crescente esgotamento dos recursos naturais. O autor destaca, ainda, que 

o surgimento da expressão “desenvolvimento sustentável” também foi decorrência do debate, 

na década de 1960, imbuído de um temor de explosão demográfica, que contribuiu para 

polarizar “crescimento econômico” versus “preservação ambiental”.  

Segundo Sachs (2008), o conceito de desenvolvimento sustentável acrescenta 

outra dimensão - a sustentabilidade ambiental - à dimensão da sustentabilidade social. 

 

Ela é baseada no duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração 
atua e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras. Ela nos compele a 
trabalhar com escalas múltiplas de tempo e espaço, o que desarruma a caixa de 
ferramentas do economista convencional. Ela nos impele ainda a buscar soluções 
triplamente vencedoras, eliminando o crescimento selvagem obtido ao custo de 
elevadas externalidades negativas, tanto sociais quanto ambientais. Outras 
estratégias, de curto prazo, levam ao crescimento ambientalmente destrutivo, mas 
socialmente benéfico, ou ao crescimento ambientalmente benéfico, mas socialmente 
destrutivo. (SACHS, 2008, p. 15). 

 

A dicção “desenvolvimento sustentável” foi publicamente utilizada pela primeira 

vez em agosto de 1979, no Simpósio das Nações Unidas sobre as Inter-relações de Recursos, 

Ambiente e Desenvolvimento, realizado em Estocolmo, onde foi apresentado um texto 

intitulado “A busca de padrões sustentáveis de desenvolvimento.” (VEIGA, 2005). 

Foram, porém, os eventos ambientais globais que culminaram na realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, ocorrida em junho de 1972, 

em Estocolmo – com a participação de 113 países, 250 organizações não governamentais e 

organismos da Organização das Nações Unidas (ONU), que forneceram as bases para a 

legitimação e a institucionalização normativa da expressão “desenvolvimento sustentável”.  

Apesar de a década de 1970 ter sido palco para outros eventos de cunho ambiental1, a 

Conferência de Estocolmo passou a figurar como um divisor de águas para o despertar da 

consciência ambiental global e para o advento de um novo paradigma. 

Como conseqüência da Conferência de Estocolmo, foi criado o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) – estabelecido em 1972 como agência do 

Sistema da ONU relacionada com proteção ambiental na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2006). 

                                                 
1 Ainda em 1972, o Clube de Roma divulgou seu relatório – The Limits to Growth – que exprimia resultados 

alarmantes, afirmando que a capacidade de suporte do Planeta, caso mantidos os níveis de crescimento 
econômico da época, seria alcançada em um prazo de 100 anos.   
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Em 1983 o PNUMA criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), que ficou mundialmente conhecida como Comissão de 

Brundtland, por ter sido presidida pela Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland 

(CAMARGO, 2002). A Comissão concluiu suas atividades em 1987 e apresentou suas 

conclusões acerca da situação ambiental do Planeta, consignando os problemas 

socioeconômicos e ecológicos mundiais por meio do relatório denominado “Nosso Futuro 

Comum”. 

Apesar de ter tido suas bases lançadas na Conferência de Estocolmo, o conceito 

de desenvolvimento sustentável foi formalmente reconhecido com o advento do Relatório de 

Brundtland, que propôs o desenvolvimento sustentável “[...] como um processo de mudança 

onde a exploração de recursos, os investimentos e o desenvolvimento deveriam estar 

vinculados às necessidades das gerações atuais e futuras.” (SIENA, 2002, p. 30). 

O Relatório Nosso Futuro Comum veio a conceituar o desenvolvimento 

sustentável nos seguintes termos: 

 

Desenvolvimento sustentável é um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter 
o progresso humano não apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em todo 
o planeta e até um futuro longínquo; 
(...) 
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades. 
(...) 
Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no 
qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam 
o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações 
humanas. (COMISSÃO MUNDIAL ..., 1991, p. 4; 46; 49). 

 

Veiga (2005) enfatiza que o Relatório Nosso Futuro Comum foi intencionalmente 

um documento político, voltado para o estabelecimento de uma aliança com os países 

periféricos, processo esse que seria decisivo para a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992. 

A difusão mundial do conceito de “desenvolvimento sustentável” foi instituída 

com a realização da CNUMAD, também conhecida como ECO-92 ou Rio-92, evento ocorrido 

na cidade do Rio de Janeiro em 1992. Nesse evento foi produzida a Agenda 21, um 

documento de cunho programático, que não possui a obrigatoriedade comum aos tratados 
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internacionais, mas que se mostrou como de grande relevância para lidar com a problemática 

ambiental2 (SIENA, 2002). 

Uma vez difundida mundialmente a expressão “desenvolvimento sustentável”, 

aliada à preocupação com a crescente degradação dos recursos naturais do Planeta, 

proliferaram também as interpretações acerca do seu alcance e significado. 

Segundo Camargo (2002), a expressão “desenvolvimento sustentável” 

compreende objetivos sociais, ecológicos e econômicos, que devem se harmonizar, de forma 

que a busca de um deles não torne inviável o alcance dos demais, sempre objetivando a 

satisfação das necessidades humanas e a melhoria da qualidade de vida, com base em uma 

solidariedade sincrônica e diacrônica. 

Seiffert (2010), ao distinguir os vocábulos “desenvolvimento”, “crescimento” e 

“sustentável”, acentua que o termo “desenvolvimento” indica um estádio econômico, social e 

político de determinada comunidade, sendo caracterizado por altos índices de rendimento dos 

fatores de produção, ou seja, pelos recursos naturais, o capital e o trabalho. O “crescimento”, 

por sua vez, se relaciona com a expansão da escala das dimensões físicas do sistema 

econômico. Segundo o autor, a palavra “sustentável” possui dois significados: um estático, 

que diz respeito a impedir que caia, suportar, apoiar, conservar, manter e proteger; e outro, 

dinâmico e positivo, no sentido de favorecer, auxiliar, estimular e instigar. 

Já o conceito de “desenvolvimento sustentável” promove a integração das 

relações entre ambiente e desenvolvimento, de forma que as políticas de desenvolvimento e o 

planejamento integrado das atividades setoriais levem em consideração os limites de 

renovação dos recursos naturais, fazendo com que os padrões ambientais sejam estabelecidos 

em bases ecológicas com apoio na noção de capacidade de suporte dos ecossistemas. Nesse 

sentido, “todo o processo de análise e realização de intervenções no meio ambiente deve ser 

executado através de uma ótica globalizante e integradora, por meio de um enfoque holístico 

[...] (SEIFFERT, 2010, p. 21). 

No mesmo sentido, Rodriguez e Silva (2013) propõem um modelo de 

“desenvolvimento sustentável” com o escopo decorrente da integração, em uma perspectiva 

holística, do crescimento econômico, equidade social e sustentabilidade ambiental, conforme 

representado na Figura 01. 

 

                                                 
2 Na Rio92, estabeleceram-se, pela primeira vez, as bases para alcançar o desenvolvimento sustentável em escala 
global, fixando direitos e obrigações individuais e coletivas no âmbito do meio ambiente e do desenvolvimento 
(CAMARGO, 2002, p. 85). 
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Figura 01 - Modelo de desenvolvimento sustentável. 

 

 

Fonte: Nijkamps (1991 apud RODRIGUEZ; SILVA, 2013, p. 148) 

 

Analisando os diversos modelos de desenvolvimento, Agostinho et al. (1997) 

explicam o desenvolvimento sustentável como aquele centrado na dimensão humana, de 

forma a promover a satisfação das necessidades das gerações atuais e futuras, de acordo com 

a capacidade de suporte dos sistemas ambientais. 

O desenvolvimento sustentável não inviabiliza o crescimento econômico, antes, 

“[...] elege um tipo de crescimento que servirá aos objetivos sociais. [...] Ele implica a idéia 

das limitações que impõe os recursos ambientais e está relacionado com um desenvolvimento 

qualitativo e não com expansão física.” (AGOSTINHO et al., 1997, p. 57). 

Assim, a concepção de desenvolvimento sustentável exige mais do que o simples 

aumento da produtividade, e o emprego de recursos tecnológicos requer a elaboração de uma 

nova “ética da sustentabilidade” onde preponderem a compreensão e a solidariedade, tanto no 

plano global como local (AGOSTINHO et al., 1997). 

Mesmo diante dos embates travados acerca do exato alcance do conceito de 

“desenvolvimento sustentável”, observa-se que os esforços para a constituição de um modelo 

societário que se oriente pelas premissas trazidas pelo paradigma da sustentabilidade são 

expressos como um projeto universal, na medida em que condiciona a continuidade da vida 

humana em todo o Planeta, “[...] aglutinando algumas opiniões quanto à aspiração universal 

do equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental.” (MARTINS; SOLER; 

SOARES, 2004, p. 165). 
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Verifica-se, dessa forma, que a concepção de “desenvolvimento sustentável” traz 

consigo um novo requisito que exige ajustes nas ultrapassadas concepções de 

desenvolvimento, uma vez que demanda a conjunção entre sustentabilidade ambiental,  

crescimento e melhoria da qualidade de vida. “Trata-se de um imperativo global que chegou 

para ficar, em virtude da percepção de que a biosfera, em níveis global, regional, nacional e 

local, está sendo submetida a pressões insuportáveis e prejudiciais para o próprio 

desenvolvimento e as condições de vida.” (VEIGA, 2005, p. 187). 

Além da confusão que parece ter se formado acerca da compreensão do 

“desenvolvimento sustentável”, Veiga (2005) também critica o emprego generalizado da 

expressão por diversos setores da sociedade, instituições públicas e privadas, com o intuito de  

demonstrar preocupação acerca das questões ambientais. Na realidade, muitas vezes, a 

“sustentabilidade ambiental” é utilizada como “rótulo” de uma consciência ambiental sem que 

seus utilizadores tenham efetivamente internalizado o alcance da expressão e promovido 

mudanças que realmente contribuam para um crescimento socialmente includente e 

ambientalmente sustentável. 

Apesar dos debates acerca da adequada compreensão conceitual da expressão 

“desenvolvimento sustentável”, sua difusão mundial passou a demandar ações capazes de 

transpor para a prática um novo modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável. A 

adesão a tratados e documentos internacionais sobre meio ambiente, bem como os 

questionamentos sobre o papel dos Estados-Membros da ONU, passou a demandar dos 

Estados a adoção de mecanismos, visando a compatibilizar as ações do âmbito dos seus 

territórios com os novos ditames do “desenvolvimento sustentável”. 

Rodriguez e Silva (2013) apontam que ações de coordenação, direção e  

negociação, no âmbito político e da gestão, se mostram indispensáveis para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. “Sem um papel das autoridades do Estado e Governo, sem 

medidas para encorajar a sociedade, os atores sociais e agentes econômicos a tomar decisões 

certas, não se pode sequer começar o processo.” (RODRIGUEZ; SILVA, 2013, p. 129). 

Efetivamente, o desenvolvimento da gestão ambiental e dos seus instrumentos 

operacionais ganhou força com a evolução da legislação em matéria ambiental, objetivando, 

no primeiro momento, compatibilizar a atuação de vários setores da iniciativa privada às 

regras e exigências ambientais, e, posteriormente, como instrumento diverso dos mecanismos 

de “comando e controle” tradicionais, visando a instaurar a elaboração de uma renovada 

cultura institucional nos órgãos da Administração Pública. 
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3.2 O Estado e as políticas da gestão ambiental 

 

A figura do Estado, como conhecida na atualidade, resulta de um processo 

histórico que se confunde com o próprio surgimento da vida em sociedade. Costin (2011, p. 2) 

identifica o Estado como “o conjunto de regras, pessoas e organizações que se separam da 

sociedade para organizá-la”. 

 

Essa visão parte do pressuposto de que o Estado nem sempre existiu, mesmo que 
alguma forma de organização da sociedade exista até em comunidade primitivas [...]. 
O Estado só passa a existir quando o comando da comunidade é garantido por algum 
tipo de aparelho ou instância especializada que, funcionando de forma hierárquica, 
separa claramente governantes e governados. O Estado moderno – com exceção do 
absolutismo, que se caracteriza muito mais como uma transição do medievo em 
direção à modernidade – passa a ser pensado a partir das idéias de representação e de 
separação entre o público e privado. (COSTIN, 2011, p. 2). 

 

Em sua versão moderna, o Estado contém um conjunto de órgãos de decisão e de 

execução. Consoante essa idéia, a organização estatal possui uma dimensão legiferante e outra 

administrativa – associada ao cotidiano da gestão das instituições e das relações políticas. 

Assim, o Estado é mais amplo do que o Governo ou do que a Administração Pública [...] 

(COSTIN, 2011). 

O Estado também pode ser classificado com suporte nos seus elementos 

estruturais, orgânicos ou organizacionais, por intermédio dos quais é manifestada a vontade 

estatal. No denominado Estado de Direito, que se baseia na noção de que o Estado também se 

sujeita às regras por ele criadas, esses poderes obedecem à clássica tripartição de Montesquieu, 

dividindo-se em Executivo, Legislativo e Judiciário (COSTIN, 2011). 

Dallari (2011) pondera a idéia de que a separação dos poderes, como 

classicamente concebida, é um dogma, aliado à noção de democracia, mas incompatível com 

a efetiva atuação do Estado, que requer deste maior dinamismo e a presença constante na vida 

social 3 . Soluções como as denominadas “delegação de poderes” e “transferência 

constitucional de competências” visaram a possibilitar a manutenção da estrutura tripartite, 

conciliando a necessidade de eficiência estatal com os princípios democráticos, resultando na 

                                                 
3 A separação de poderes foi concebida num momento histórico em que se pretendia limitar o poder do Estado e 
reduzir ao mínimo sua atuação; mas a evolução da sociedade criou exigências, que atingiram profundamente o 
Estado. Este passou a ser cada vez mais solicitado a agir, ampliando sua esfera de ação e intensificando sua 
participação nas áreas tradicionais. (DALLARI, 2011, p. 219). 
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atual concepção de que os poderes do Estado desempenham funções típicas e atípicas4 

(DALLARI, 2011).      

Assim, como função típica, compete ao Poder Legislativo a elaboração das leis e 

ao Poder Judiciário o desempenho da função jurisdicional, por meio da aplicação coativa da 

legislação aos litigantes (SANTOS, 2010). 

Por sua vez, ao Poder Executivo compete, tipicamente, a função administrativa 

que, consoante Santos (2010), traz inúmeras dificuldades para conceituação, em decorrência 

da grande heterogeneidade de suas atividades.  

Martins e Pieranti (2006) conceituam a idéia de administração como o ato, 

processo ou efeito de administrar, de reger, governar ou gerir negócios públicos ou 

particulares. Aliada ao adjetivo público, o termo passa a dizer respeito àquilo que pertence a 

um povo ou coletividade; que é de um país, estado ou cidade; aberto a quaisquer pessoas, sem 

caráter secreto. 

Na perspectiva de Costin (2011), a Administração Pública pode ser definida, 

“objetivamente”, como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para 

assegurar interesses coletivos e, subjetivamente, como o conjunto de órgãos e de pessoas às 

quais a lei atribui o desempenho das atividades administrativas do Estado. 

 

Assim, se o Estado é a instância que organiza a sociedade numa determinada 
estrutura de poder, a Administração Pública, formada por órgãos e pessoas que 
trabalham contratadas pelo Estado, operacionaliza suas decisões na forma de 
prestação de serviços públicos, fiscalização, regulação e exercício de funções de 
soberania. (COSTIN, 2011, p. 5). 

 

Alguns autores identificam a Administração Pública como atividade representada 

pela “ocupação de todos aqueles que atuam em nome do povo – em nome da sociedade, que 

delega de forma legal – e cujas ações têm conseqüências para os indivíduos e os grupos 

sociais.” (MARTINS; PIERANTI, 2006, p. 112). 

Santos (2010) assevera que dois critérios se destacam no conceito de 

Administração Pública: o material e o formal. No sentido material ou objetivo, a expressão 

deve ser grafada em letras minúsculas e é entendida como a atividade administrativa exercida 

                                                 
4 A cada um dos Poderes do Estado foi atribuída determinada função. Assim, ao Poder Legislativo foi cometida a 
função normativa (ou legislativa); ao Executivo, a função administrativa; e ao Judiciário, a função jurisdicional. 
Entretanto, não há exclusividade no exercício das funções pelos Poderes. Há, sim, preponderância. Por essa 
razão é que os Poderes estatais, embora tenham suas funções normais (funções típicas), também desempenham 
funções que materialmente deveriam pertencer a Poder diverso (funções atípicas), sempre, é obvio, que a 
Constituição autorize. (SANTOS, 2010, p. 17).  
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pelo Estado, englobando a gestão de bens e interesses da comunidade, visando ao bem 

comum e ao interesse público. Assim, em sentido objetivo, a Administração Pública 

compreende as atividades concretas, atribuídas preferencialmente aos órgãos do Poder 

Executivo, exercidas pelas pessoas jurídicas e agentes incumbidos de atender às necessidades 

coletivas. 

 O critério formal, orgânico ou subjetivo identifica a Administração Pública como 

o conjunto de órgãos que representam a estrutura estatal instituída para a consecução dos 

objetivos do Governo. No Brasil, a Administração Pública em sentido subjetivo é composta 

por todos os órgãos integrantes da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) e Administração Indireta do Estado (SANTOS, 2010). 

O art. 4º do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, com redação dada pela 

Lei nº 7.596/87, traz uma enumeração legal dos entes que compõem a Administração Pública 

Federal. 

 

Art. 4° A Administração Federal compreende: 
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura 
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, 
dotadas de personalidade jurídica própria: 
a) Autarquias; 
b) Empresas Públicas; 
c) Sociedades de Economia Mista. 
d) fundações públicas.  
Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-
se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal 
atividade (BRASIL, 1967). 

 

A junção dos conceitos de atividade administrativa e gestão resultam no 

entendimento da gestão pública, que tem por objetivo a gerência dos negócios de Estado, 

visando a sempre atender o interesse coletivo. Portanto, independentemente da estrutura 

adotada pelo Estado, do órgão ou agente executor das políticas governamentais, a gestão 

pública deve sempre estar voltada para o coletivo, para o benefício de toda a sociedade 

(MARTINS; PIERANTI, 2006). 

De efeito, Keinert (2007) identifica o termo “público” como referente àquilo que 

“é de todos e para todos”, à “coisa pública” e ao “interesse público”, enfatizando que 

Administração Pública, apesar de historicamente situada no espaço estatal, possui raízes na 

própria sociedade. Malgrado a dicotomia clássica entre a compreensão de “público” e 

“privado”, a realidade atual evidencia diversos campos de interseção de ambos, como a esfera 
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econômica, que, mesmo nos aspectos sujeitos ao poder do Estado, constitui assunto de 

interesse público. 

 

3.2.1 Gestão ambiental: aspectos conceituais 

 

Por sua vez, a gestão ambiental pode ser compreendida como a articulação das 

ações dos distintos agentes sociais que interagem em um dado espaço, visando a garantir que 

as formas de exploração dos recursos naturais atendam às especificações estabelecidas em 

princípios e diretrizes previamente acordados, considerando também os aspectos econômicos 

e socioculturais (ALMEIDA, 2009). 

Barbieri (2004, p. 83), acentua que a expressão gestão ambiental pode ser 

entendida como “[...] as diretrizes e atividades administrativas e operacionais que têm como 

objetivo obter efeitos positivos sobre o meio ambiente”. 

A gestão ambiental compreende a política, o planejamento e o gerenciamento 

ambiental. A política ambiental representa o conjunto de princípios doutrinários decorrentes 

das aspirações sociais e/ou governamentais, referentes à regulamentação da modificação do 

uso, controle, proteção e conservação dos recursos naturais (ALMEIDA, 2009). 

O planejamento ambiental é expresso como o estudo prospectivo que visa a 

adequar o uso, controle e proteção do ambiente às aspirações sociais e/ou governamentais 

estabelecidas, formal ou informalmente, em uma política ambiental, “[...] através da 

coordenação, compatibilização, articulação e implementação de projetos de intervenções 

estruturais e não estruturais.” (ALMEIDA, 2009, p. 1). 

Já o gerenciamento ambiental diz respeito ao conjunto de ações destinadas a 

regular o uso, controle, proteção e conservação do ambiente, bem como avaliar a 

conformidade das medidas adotadas com os princípios doutrinários estabelecidos em uma 

política ambiental (ALMEIDA, 2009). 

Portanto, verifica-se que, por via da política ambiental, são estabelecidos os 

objetivos e os instrumentos regulatórios voltados para o disciplinamento das formas de uso 

dos recursos naturais, cabendo ao planejamento e ao gerenciamento as ações de intervenção e 

de avaliação e conformidade com as metas fixadas na política ambiental.  

Seiffert (2010) conceitua a gestão ambiental como um fenômeno adaptativo e 

contínuo, por meio do qual as organizações definem, e redefinem, seus objetivos e metas 

relativos à proteção ambiental, ao bem-estar de seus empregados, clientes e membros da 



43 
 
comunidade, além de implicar a seleção de estratégias e meios para possibilitar o alcance 

desses objetivos em um dado espaço de tempo (SEIFFERT, 2010). 

 

A amplitude do conceito de gestão ambiental envolve diretamente questões 
estratégicas das organizações, abrangendo itens que, apesar de demandarem uma 
carga conceitual significativa, são efetivamente materializados através de posturas e 
ações altamente objetivas. Neste contexto, a abordagem conceitual para a gestão 
ambiental envolve, por sua vez, uma visão holística deste processo. (SEIFFERT, 
2010, p. 24). 

 

Além da gestão ambiental envolver a política, o planejamento e a gestão 

ambiental, ela pode suceder em vários níveis de abrangência: nacional, regional, local (em 

contexto macro) , ou organizacional (em contexto micro) (SEIFFERT, 2010). 

Floriano (2007) situa a gestão ambiental como a administração dos recursos 

ambientais, visando a conservá-los para a qualidade de vida das gerações futuras. Como 

lecionou Campos et al. (2002), a gestão ambiental relaciona-se com a administração dos 

recursos ambientais por meio de instrumentos regulatórios no campo econômico, jurídico, 

dentre outros, com vistas a garantir a qualidade continuada dos recursos naturais aliada ao 

desenvolvimento social. 

A gestão ambiental possui, portanto, uma abordagem sistêmica, na qual a 

preocupação ambiental passa a permear todas as ações e operações de uma organização. Na 

iniciativa privada, a implantação de um sistema em gestão ambiental possui, em regra, caráter 

voluntário, que resulta em benefícios financeiros na economia de matéria-prima, e visa 

subsidiar ações de marketing, prevenir acidentes, evitar o descumprimento da legislação 

ambiental, dentre outros (CAMPOS et al. 2002). 

Rio e Galvão (1996) vislumbram que o conceito gestão ambiental adquiriu 

conotação mais ampla do que seu conteúdo original, ou seja, de procedimentos 

administrativos voltados especificamente para a atuação das empresas. Nesse sentido, 

assinalam que a gestão ambiental se exibe como palavra-chave para as estratégias de 

empresas, de agentes públicos, grupos ecologistas, dentre outros. 

Apesar dos reflexos da Conferência de Estocolmo, o desenvolvimento e 

implementação de instrumentos da gestão ambiental só ganhou força na década de 1980, fruto 

da atuação de empresas do setor químico na elaboração das diretrizes para a gestão ambiental 

corporativa. Barata et al. (2007), destacam que em 1984 a Canadian Chemical Producers 

Association lançou um documento denominado Statement of Responsible Care and Guiding 

Principles, contendo princípios específicos para a gestão responsável do processo de 
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produção em todo o ciclo de vida do produto, tendo como ênfase a proteção da saúde humana, 

do meio ambiente e a segurança industrial do produto. 

O crescimento da importância das questões ambientais, bem como a necessidade 

de harmonizar, globalmente, os procedimentos da gestão ambiental empresarial, resultou na 

criação, em 1994, no âmbito da International Standard Organization (ISO), de grupos de 

trabalho para o desenvolvimento de normas contendo regras aplicáveis aos variados setores 

produtivos e países, possibilitando uma gestão e produtos com qualidade ambiental. Assim, 

em 1996, foram aprovadas e publicadas as normas ISO 14001 e ISO 14004. Na norma ISO 

14001, revisada e publicada em nova versão em 2000, estão especificados os requisitos 

gerenciais para o estabelecimento de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e obtenção de 

certificação, nos mais diversos tipos de organizações (BARATA et al.,2007). Assim, a 

evolução das iniciativas ambientais nas organizações trouxe a necessidade da gestão 

ambiental ser tratada como sistema (SEIFFERT, 2010).  

Na norma ISO 14001, encontram-se sistematizados os procedimentos para a 

definição dos princípios norteadores da política ambiental da empresa, além da forma como 

serão planejadas e implementadas as ações, prazos e recursos para sua operacionalização.  A 

norma também traz orientações acerca dos meios, para que sejam verificadas a eficiência e a 

eficácia do planejamento previsto e das ações implementadas, possibilitando ajustes e 

correções necessárias para o atendimento dos princípios estabelecidos na política definida 

(BARATA et al.,2007). 

Assim, a certificação pela norma ISO 14001 assegura a todas as partes 

interessadas - clientes, fornecedores, comunidade, governo, dentre outras – que as práticas 

gerenciais para a manutenção e melhoria do desempenho ambiental da empresa certificada 

estão de acordo com o estabelecido na norma, independentemente do setor ou local onde a 

empresa esteja atuando (BARATA et al.,2007). 

Segundo dados do INMETRO (2013), até o ano de 2006, foi concedido um total 

de 130.012 certificações, contando a América do Sul com apenas 4.246 certificações desse 

quantitativo.  

No Brasil, o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (CONMETRO) estabeleceu o Sistema Brasileiro de Avaliação e Conformidade, 

tendo sido o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) 

designado como organismo credenciador oficial do Estado brasileiro. Como a norma ISO 

14001 possui caráter voluntário, as certificações podem ser feitas fora do Sistema Brasileiro 
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de Avaliação da Conformidade por entidades credenciadas ou não pelo INMETRO, sendo 

conduzidas, no entanto, com base nos mesmos requisitos e metodologia (INMETRO, 2013). 

Barata et al. (2007) ressaltam a pequena expressividade no número de empresas 

do setor público com certificação do tipo ISO 14001, evidenciando que, das 570 organizações 

brasileiras certificadas no ano de 2006, apenas duas pertenciam ao setor público. O autor 

atribui tal situação ao pequeno empenho das empresas do setor público para implementarem 

uma gestão ambiental pautada em critérios garantidos e comparáveis internacionalmente, no 

entanto, outra explicação cabível decorre do custo dos processos e procedimentos necessários 

para obtenção da referida certificação. 

Em virtude da importância que os impactos ambientais das atividades humanas 

ocupam nas últimas décadas, a gestão ambiental passou também a fazer parte da atividade 

estatal voltada para a formulação de princípios e diretrizes, para a estruturação de sistemas 

gerenciais e a tomada de decisões, cujo objetivo final é promover, de forma coordenada, o 

inventário, uso, controle, proteção e conservação do ambiente visando a atingir o objetivo 

estratégico do desenvolvimento sustentável (LANNA, 1996). 

Na Administração Pública, a gestão ambiental pode ser vista sob duplo aspecto: 

como atuação estatal para mediar os interesses e conflitos entre os agentes sociais que 

trabalham sobre os meios físico e natural (FLORIANO, 2007); e como ações adotadas pelo 

Governo para garantir a sustentabilidade no desenvolvimento da atividade de 

operacionalização da máquina pública (do munus público) que lhe confere a qualidade de 

grande consumidora de bens e serviços. 

Abordando a evolução institucional da gestão ambiental no Brasil, Seiffert (2010) 

menciona que esta se caracteriza pela desarticulação das várias instituições envolvidas e pela 

falta de recursos humanos e financeiros para viabilizar o gerenciamento das questões relativas 

ao meio ambiente. Por sua vez, nos países desenvolvidos, as exigências legais e normativas, 

conjugadas com as restrições de mercado e a proliferação de “selos verdes”, obrigam as 

empresas à adoção de programas de gerenciamento ambiental. “Observa-se, dessa forma, uma 

síntese de alguns determinantes, entre os quais predominam aqueles oriundos de exigências de 

mercado, na forma de um consumo seletivo e governamental, na forma de exigências legais e 

normativas.” (SEIFFERT, 2010, p. 25). 

A autora destaca, ainda, que, no Brasil, desde a década de 1980, o Governo passou 

a editar diversas regulamentações, restringindo a poluição industrial, o que resultou em 

mudanças na forma de produção e localização de diversos setores do ramo empresarial.  

Portanto, como nos demais países, no Brasil, de modo geral, as ações que fomentaram, 
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inicialmente, o desenvolvimento de mecanismos da gestão ambiental nas organizações foram 

induzidas, notadamente, pela intervenção governamental, reflexo dos acontecimentos no 

cenário internacional e da evolução histórica do País (SEIFFERT, 2010). 

A edição de leis ambientais possui estreita relação com as políticas 

governamentais da gestão ambiental, que, por sua vez, recebem influência direta dos 

acontecimentos no panorama internacional.  

No Brasil, diversas ações na seara ambiental empreendidas pelo Estado são 

anteriores aos eventos internacionais verificados na década de 1970, mas não se exprimiam 

como ações sistematizadas ou orientadas pelo conceito da gestão ambiental e dos seus 

instrumentos.  

 

3.2.2 A evolução das políticas da gestão ambiental no Brasil 
 

Analisando a evolução histórica das políticas de meio ambiente no Brasil, bem 

como os efeitos decorrentes da incorporação da ideia “desenvolvimento sustentável” na 

agenda política internacional, após a Conferência de Estocolmo e a Rio-92, Souza (2007) 

expressa que, até o início da década de 1970 não existia gestão ambiental no Brasil - 

compreendida esta como um conjunto de ações e políticas integradas para moldar a relação 

humana com o ambiente - uma vez que a legislação desse tempo se encontrava dispersa e não 

havia articulação no modo de execução das ações nas esferas federal, estadual e municipal. 

Na compreensão de Souza (2007), no Brasil, os primeiros esforços empreendidos 

para a propositura de políticas de proteção ambiental ocorreram em 1933, no Rio de Janeiro, 

no âmbito de uma sociedade denominada Amigos das Árvores, fundada pelo botânico Alberto 

Sampaio, o que resultou na elaboração de um documento pioneiro que apontava a inexistência 

de medidas de proteção da flora brasileira, cujas espécies já enfrentavam ameaças de extinção.  

Em 1934, foi realiza a Primeira Conferência de Proteção à Natureza, na cidade do 

Rio de Janeiro, que trouxe inúmeras contribuições para a feitura do Código Florestal de 1934 

(SOUZA, 2007). No ano de 1958, foi criada a Fundação Brasileira para a Conservação da 

Natureza (FBCN), organização não governamental sediada também no Rio de Janeiro, tendo 

alguns de seus membros participado da elaboração do Código Florestal de 1965. 

Além da formulação de normas voltadas para a conservação e preservação da 

flora brasileira, outras regras também foram editadas com reflexos no patrimônio ambiental, 

como: 

a) o Código das Águas, em 1934; 
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b) o Estatuto da Terra, em 1967, definindo o conceito de função social da 

propriedade;  

c) o Código de Pesca, em 1967, dispondo sobre as para a exploração de animais 

ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida 

(SOUZA, 2007). 

Malgrado, porém, a edição de normas visando ao disciplinamento das formas de 

exploração e preservação de vários recursos naturais, bem como da criação de órgãos 

governamentais responsáveis pela implementação dos mecanismos da gestão ambiental 

previstos nessas normas, Souza (2007) destaca o fato de que não existia uma ação 

governamental coordenada ou uma entidade responsável pela articulação das ações desses 

diversos setores. 

Na década de 1970, as repercussões do relatório Limites do Crescimento, 

elaborado pelo Clube de Roma e divulgado em 1972 na Conferência de Estocolmo, levaram 

ao surgimento de demandas ambientais em vários Estados, como consequência das pressões 

internacionais na área ambiental. “Nesse contexto, o governo ditatorial brasileiro inicia na 

década de 70 do século XX a formulação de uma política de meio ambiente para o Brasil.” 

(SOUZA, 2007, p. 144). 

No Brasil, as repercussões da Conferência de Estocolmo podem ser observadas na 

adoção de instrumentos legais relacionados com a tutela jurídica do meio ambiente, dentre 

eles: Decreto-Lei nº 1.413, de 14.08.1975 (que dispõe sobre o controle da poluição do meio 

ambiente provocada por atividades industriais); Lei nº 6.453, de 17.10.1977 (dispõe sobre a 

responsabilidade civil por danos nucleares e responsabilidade criminal por atos relacionados 

com atividades nucleares); Lei nº 6.513, de 20.12.1977 (disciplina a criação de áreas especiais 

e locais de interesse turístico). Mencione-se, ainda, a edição do Decreto nº 73.030, em outubro 

de 1973, que criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) (MILARÉ, 2011). 

Embora com os reflexos imediatos da Conferência de Estocolmo, somente na 

década de 1980 foi que a legislação ambiental passou a apresentar desenvolvimento mais 

célere e consistente, uma vez que “[...] o conjunto das leis até então não se preocupavam em 

proteger o meio ambiente de forma específica e global, dele cuidando de maneira diluída, e 

mesmo casual, e na exata medida de atender sua exploração pelo homem” (MILARÉ, 2011, p. 

141). 

Em 1981 foi promulgada a Lei nº 6.938, de 31 de agosto, dispondo sobre a  

Política Nacional do Meio Ambiente e tendo como objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando a assegurar, no País, condições 



48 
 
ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana. Além de ter trazido os princípios e objetivos da Política Nacional 

do Meio Ambiente, a Lei nº 6.938/81 fixou os conceitos jurídicos de meio ambiente, 

degradação e poluição ambiental, estruturou os órgãos integrantes do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente, criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e estabeleceu os 

instrumentos adequados para sua execução (BRASIL, 1981). 

Com início na década de 1980, diversos outros instrumentos normativos passaram 

a prever medidas voltadas para a conservação e preservação dos recursos naturais, tendo a 

Constituição Federal de 1988 consagrado capítulo específico para a temática ambiental, 

prevendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as gerações atuais e futuras (BRASIL, 1988). 

Além disso, a defesa do meio ambiente também foi prevista no Texto 

Constitucional como um dos princípios da ordem econômica, conforme teor do inciso VI do 

art. 170. 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação. (BRASIL, 1988).  

 

Souza (2007) destaca a idéia de que, nos anos que se seguiram, houve uma 

verdadeira reestruturação dos organismos responsáveis pela execução da política e da gestão 

ambiental no Brasil.  

 

Atendendo a pressões sobre queimadas na Amazônia, no governo Sarney, o Brasil 
redefine sua política ambiental, reestruturando o setor público encarregado dessa 
política e criando o Ibama (Instituto do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais 
Renováveis e da Amazônia Legal). Acirra-se a contradição entre uma economia 
predadora e poderosas pressões de movimentos interesses nacionais e internacionais. 
(SOUZA, 2007, p. 146). 

 

Essa mudança no padrão do planejamento na esfera pública evidencia, 

objetivamente, uma modificação no formato institucional até então utilizado para regular a 

implementação da política ambiental no Brasil. Souza (2007), exprime que, desde esse 
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momento, são constatados um aprofundamento e uma especialização continuados acerca da 

formulação dos dispositivos legais em matéria ambiental, bem como um aprimoramento do 

acompanhamento e avaliação institucional dos programas e projetos setoriais quanto à gestão 

ambiental. 

 

3.2.3 Instrumentos de implementação das políticas da gestão ambiental 
 

Diversos tipos de instrumentos são utilizados por variados países, dentre eles o 

Brasil, para a implementação da política ambiental, dividindo-se em dois tipos principais: os 

instrumentos reguladores ou do tipo comando e controle (CEC ou ICC), e os instrumentos 

econômicos ou de mercado (IM) (ALMEIDA, 2009). 

Os instrumentos do tipo CEC figuram, basicamente, como “um conjunto de 

normas, regras, procedimentos e padrões a serem obedecidos pelos agentes econômicos de 

modo a adequarem-se a certas metas ambientais, acompanhado de um conjunto de 

penalidades previstas para os recalcitrantes.” (ALMEIDA, 2009, p. 3). 

O sucesso dos instrumentos do tipo CEC depende, quase que exclusivamente, da 

capacidade do órgão de controle ambiental para assegurar a observância das normas 

estabelecidas.  

 

Os principais instrumentos de reguladores (CEC) de gestão ambiental usados em 
todo o mundo são: licença (usado pelos órgãos de controle ambiental para permitir a 
instalação de projetos e atividades com certo potencial de impacto ambiental. Os 
projetos mais complexos geralmente exigem a preparação de estudos de impacto 
ambiental (EIA), que são avaliações mais abrangentes dos efeitos dos projetos 
propostos); zoneamento (é um conjunto de regras de uso da terra empregado 
principalmente pelos governos locais a fim de indicar aos agentes econômicos a 
localização mais adequada para certas atividades. Estas regras baseiam-se na divisão 
de um município (ou outra jurisdição) em distritos, ou zonas, nos quais certos usos 
da terra são ou não permitidos); padrões (é o instrumento de uso mais freqüente na 
gestão ambiental em todo o mundo). Os principais tipos de padrões adotados são: 
padrões de qualidade ambiental, padrões de emissão, padrões tecnológicos, padrões 
de desempenho, padrões de produtos e serviços. (ALMEIDA, 2009, p. 4). 

 

Os instrumentos de mercado (IM), por sua vez, possuem caráter alternativo, ou 

complementar, para as regras de comando e controle e “podem ajudar em muito os países em 

desenvolvimento na implementação de políticas ambientais mais eficazes e eficientes” 

(ALMEIDA, 2009, p. 4). O autor destaca os seguintes instrumentos de mercado que podem 

ser usados na gestão dos problemas ambientais: taxas ambientais, criação de um mercado, 



50 
 
sistemas de depósito e reembolso, subsídios, educação e informação e negociação direta e 

acordo voluntário. 

Conquanto mencione a existência de vantagem dos IM em relação aos ICC, 

considerando que os primeiros seriam possuidores de melhor eficácia com relação aos custos, 

representam incentivo permanente à redução da poluição, possuindo ainda menor rigidez 

administrativa, além de figurarem como fonte de recursos, Bliacheris (2011) acentua que a 

atuação estatal não pode ocorrer sem a utilização dos instrumentos de comando e controle. 

 

Se no passado, os formuladores de políticas ambientais se limitavam a adotar 
instrumentos legais coercitivos (método conhecido como “Comando e Controle), 
atualmente passam a utilizar um mix de instrumentos de todos os tipos: legislativos, 
políticos, econômicos, informativos e de conscientização. (BLIACHERIS, 2011, p. 
143). 

 

Almeida (2009) observa que, no Brasil, a Lei nº 6.938 de 1981, que instituiu a 

Política Nacional de Meio Ambiente, seguiu em grande parte essa orientação, adotando os 

instrumentos reunidos em seu artigo 9º: 

 

Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
 I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II - o zoneamento ambiental; 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção 
de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 
federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 
interesse ecológico e reservas extrativistas; 
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental; 
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA;  
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-
se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; 
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 
utilizadoras dos recursos ambientais. 
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, 
seguro ambiental e outros. (BRASIL, 1981). 
 

 

Outro aspecto a ser observado acerca dos instrumentos da gestão ambiental é o 

desenvolvimento dos denominados sistemas de gestão ambiental (SGA), dentre os quais 

merecem destaque as normas da série ISO 14000. A norma ISO 14001, já abordada aqui, é a 
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única da série que permite a certificação por terceiros (certificadoras) de um SGA, sendo 

também a única cujo conteúdo é efetivamente auditado na forma de requisitos obrigatórios de 

um SGA. Outras normas da série ISO 14000, como a IS0 14020, ISO 14021e a ISO 14024, 

estão voltadas para a concessão de selos ambientais, mas, diferentemente da ISO 14001, não 

possibilitam a obtenção de uma certificação de SGA, que tem entre seus elementos 

integrantes uma política ambiental, o estabelecimento de metas, o monitoramento e avaliação 

de sua eficácia (SEIFFERT, 2010). 

 

3.3 Gestão ambiental nos órgãos públicos e o enfoque nos padrões de consumo 
 

No Brasil, apesar da evolução no arcabouço legal, no planejamento e nos 

instrumentos da gestão ambiental e de políticas públicas em matéria ambiental, as ações 

voltadas para a implantação de mecanismos da gestão ambiental nos órgãos integrantes da 

Administração Pública brasileira continuaram limitadas a atos contingenciais de alguns 

órgãos com autonomia orçamentária e administrativa até 2001, quando o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) lançou o Programa denominado Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P) (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). 

A A3P é um Programa de caráter voluntário, cujo objetivo é implementar a gestão 

socioambiental sustentável nas atividades administrativas e operacionais da Administração 

Pública. O Programa visa a estimular os gestores para as questões socioambientais, 

estimulando-os a incorporar princípios e critérios da gestão ambiental nas atividades 

administrativas, adotando ações que contribuam para o uso racional dos recursos naturais, dos 

bens públicos, para a redução de resíduos e inserção de critérios de sustentabilidade 

socioambiental nas contratações públicas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). O 

Quadro 02 relaciona os objetivos trazidos pela 5ª edição da A3P. 

 

Quadro 02 - Objetivos estabelecidos na 5ª edição da A3P. 
OBJETIVOS DA A3P 

• Sensibilizar os gestores públicos para as questões socioambientais; 
• Promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de gastos 

institucionais; 
• Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e para a 

adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da 
administração pública;  

• Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela 
execução das atividades de caráter administrativo e operacional; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2009). 
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Embora demonstre objetivos de caráter abrangente, a A3P sempre enfocou, 

expressamente, as práticas de consumo nos órgãos da Administração Pública. Nesse sentido, a 

4ª edição da A3P dispõe que o Programa possui um papel estratégico na revisão dos padrões 

de produção e consumo e na adoção de novos referenciais em busca da sustentabilidade 

socioambiental, no âmbito da Administração Pública (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2007). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2009), entre os princípios que 

orientam a ações da A3P, encontra-se a denominada política dos 5R´s que, diferentemente da 

política dos 3R´s que a antecedeu, estimula, primeiramente, o questionamento sobre os 

padrões de consumo, em substituição ao enfoque anterior nas práticas de reciclagem5. O 

Quadro 03 apresenta o significado da política dos 5R´s. 

 

Quadro 03 - Política dos 5R´s 

Repensar 
• Repensar a necessidade de consumo e os padrões de produção e 

descarte adotados. 
 

Recusar 
• Recusar possibilidades de consumo desnecessário e produtos que 

gerem impactos ambientais significativos. 
 

Reduzir 
• Reduzir significa evitar os desperdícios, consumir menos produtos, 

preferindo aqueles que ofereçam menor potencial de geração de 
resíduos e tenham maior durabilidade. 

 

Reutilizar 
• Reutilizar é uma forma e evitar que vá para o lixo aquilo que não é 

lixo reaproveitando tudo o que estiver em bom estado. 
 

Reciclar 
• Reciclar significa transformar materiais usados em matérias primas 

para outros produtos por meio de processos industriais ou 
artesanais. 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2009). 

 

A 5ª edição da A3P, lançada em 2009, destaca a Administração Pública como 

grande consumidora de bens e serviços, competindo-lhe dar o exemplo de boas práticas nas 

atividades que lhe cabem, em especial por via do poder de compra que possui mediante as 

licitações. 

                                                 
5 A 5ª edição da A3P traz orientações práticas para a redução de uso de alguns materiais como o papel, sugerindo 
a adoção de medidas como: utilizar frente e verso das folhas, sempre que possível; usar os papéis que seriam 
jogados fora na confecção de blocos para anotações; utilizar e-mail para comunicação interna e externa sempre 
que possível; verificar a real necessidade de extrair cópias reprográficas ou imprimir material; verificar e corrigir, 
na tela do computador, possíveis erros no material a ser impresso; reformatar documentos para evitar espaços em 
branco e páginas desnecessárias; produzir papelaria genérica para eventos – crachás, pastas e blocos, sem indicar 
data e nome; dentre outras. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). 
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As ações objetivadas pela 5ª edição da A3P foram dividas em cinco eixos 

temáticos prioritários constantes na Figura 02. 

 

Figura 02 - Eixos temáticos prioritários da A3P. 
 

 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2009). 

 

A questão das práticas de consumo nos órgãos públicos é abordada em três, dos 

cinco eixos temáticos trazidos pela 5ª edição da A3P: no uso racional dos recursos naturais e 

bens públicos, no eixo que aborda a gestão adequada dos resíduos gerados e naquele que trata 

especificamente das licitações sustentáveis. 

Conforme os objetivos principais estabelecidos para cada um dos eixos temáticos 

constantes no Quadro 04, a modificação dos padrões de consumo nos órgãos públicos é 

enfatizada por meio das ações que estimulam o uso racional dos recursos e bens públicos, a 

redução do desperdício, a diminuição do consumo e a implementação de critérios de 

sustentabilidade nas contratações públicas, por meio dos procedimentos licitatórios. 

 
Quadro 04 - Eixos temáticos da 5ª edição da A3P que possuem relação direta com as práticas 
de consumo nos órgãos públicos. 

Eixo temático Objetivos 

Uso racional dos recursos naturais e bens 
públicos 

 

Usar racionalmente os recursos naturais e bens 
públicos implica em usá-los de forma econômica e 
racional evitando o seu desperdício. Este eixo 
engloba o uso racional de energia, água e madeira 
além do consumo de papel, copos plásticos e outros 
materiais de expediente. 
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Gestão adequada dos resíduos gerados 

 

A gestão adequada dos resíduos passa pela adoção 
da política dos 5R´s: Repensar, Reduzir, Reutilizar, 
Reciclar e Recusar. Dessa forma deve-se 
primeiramente pensar em reduzir o consumo e 
combater o desperdício para só então destinar o 
resíduo gerado corretamente. 

Licitações Sustentáveis A administração pública deve promover a 
responsabilidade socioambiental das suas compras. 
Licitações que levem à aquisição de produtos e 
serviços sustentáveis são importantes não só para a 
conservação do meio ambiente mas também 
apresentam uma melhor relação custo/benefício a 
médio ou longo prazo quando comparadas às que se 
valem do critério de menor preço. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2009). 

 

Assim, a 5ª edição da A3P estabeleceu como principal desafio a promoção da 

responsabilidade socioambiental como política governamental, auxiliando na integração da 

agenda de crescimento econômico, concomitantemente ao desenvolvimento sustentável, por 

meio da inserção de princípios e práticas de sustentabilidade socioambiental no âmbito da 

Administração Pública (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). 

Além disso, a edição de 2009 da A3P incorporou as concepções sobre 

desenvolvimento sustentável, tendo sido fortalecida como “Agenda de Responsabilidade 

Socioambiental do Governo”, enfatizando a importância das ações referentes à 

responsabilidade social da Administração Pública (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2009). 

Além de ter expressamente incorporado a promoção do desenvolvimento 

sustentável aos seus objetivos, a edição de 2009 da A3P voltou a destacar a importância das 

ações dirigidas para a modificação dos padrões de produção e consumo, destacando que suas 

diretrizes se fundamentam nas recomendações do Capítulo IV da Agenda 21 Global, que 

recomenda aos países “o estabelecimento de programas voltados ao exame dos padrões 

insustentáveis de produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e estratégias 

nacionais de estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de consumo.” (ONU, 1992). 

No mesmo sentido, a edição de 2009 da A3P faz referência ao Princípio 8º da 

Declaração do Rio-92, ao estabelecer que “os Estados devem reduzir e eliminar padrões 

insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas adequadas”, bem 

como ao teor da Declaração de Joanesburgo, que institui a “adoção do consumo sustentável 

como princípio basilar do desenvolvimento sustentável.” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2009). 
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A implantação da A3P tem por objetivo final a elaboração de um programa em 

gestão ambiental para o órgão, baseado no diagnóstico situacional dos impactos ambientais e 

dos pontos críticos, onde sejam estabelecidos metas e planos de ação que, em última instância, 

contribuirão para a economia dos recursos naturais e institucionais, bem como a redução de 

despesas do órgão instituidor. As atividades inventariadas na A3P para a elaboração de um 

programa em gestão ambiental pelo órgão público têm por base as orientações e princípios da 

Norma ISO 14001.  

Para institucionalizar a adoção da A3P, o órgão público interessado deve assinar 

um “Termo de Adesão” junto ao MMA e apresentar um “Plano de Trabalho”, definindo os 

prazos de início e término para cumprimento de cada etapa de implantação da A3P6. 

Segundo o MMA (2009), a A3P é adotada por diversos órgãos das três esferas de 

governo dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. De acordo com as informações 

disponibilizadas no sítio eletrônico do MMA, até novembro de 2013, um total de 154 órgãos 

aderiram à A3P.  

O Gráfico 01 evidencia o fato que, desse quantitativo, 38,96% correspondem a 

órgãos que integram a estrutura do Poder Executivo Federal brasileiro. O Poder Executivo 

Municipal é o segundo mais representativo, correspondendo a um percentual de 21,42% do 

total de órgãos que aderiram à A3P. Apesar de a A3P se expressar como programa criado e 

conduzido pelo Poder Executivo Federal, é pouco expressivo o quantitativo de órgãos e 

entidades vinculados ao Executivo Federal que aderiram ao Programa.  

Além disso, do total de entidades do Executivo Federal que implantaram a A3P, 

65% correspondem a órgãos situados na cúpula da estrutura do Poder Executivo Federal. 

Assim, apesar de possuir mais de uma década de existência, a implementação da A3P não se 

verifica, de forma expressiva, nos demais órgãos que fazem parte da estrutura do Poder 

Executivo Federal, distribuídos em todo o Território Nacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 As etapas de implantação da A3P compreendem: criar uma comissão gestora da A3P no órgão; realizar o 
diagnóstico socioambiental; elaborar o plano de gestão socioambiental; realizar a capacitação e sensibilização; e 
realizar a avaliação e monitoramento. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). 



56 
 

Gráfico 01 – Distribuição dos órgãos que aderiram à A3P, de acordo com o tipo de 
Poder. 

 

Fonte: Elaborado por meio de informações do Ministério do Meio Ambiente (2013). 
 

O modelo de “Plano de Trabalho” disponível no sítio eletrônico do MMA, e que 

deve ser adotado pelo órgão que adere à A3P, aponta o seguinte detalhamento das atividades 

da etapa de Diagnóstico Socioambiental: 

a) levantamento do consumo de recursos naturais;  

b) levantamento dos principais bens adquiridos e serviços contratados pela 

instituição;  

c) levantamento de obras realizadas;  

d) levantamento sobre as práticas de desfazimento adotadas pela instituição;  

e) levantamento de práticas ambientais já adotadas, principalmente, com relação 

ao descarte de resíduos; 

f) levantamento de necessidades de capacitação. (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2013). 

Verifica-se que, das seis atividades previstas na etapa de Diagnóstico 

Socioambiental, quatro estão diretamente relacionadas com o mapeamento dos padrões de 

consumo do órgão, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. 

A etapa subsequente, prevista no “Plano de Trabalho”, corresponde à elaboração 

do “Plano de Gestão Socioambiental”, onde o órgão tem liberdade para definir os objetivos e 

metas a serem alcançados e os respectivos projetos, atividades e ações para implementação da 
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A3P. Portanto, constata-se que, como programa que objetiva estimular a incorporação de 

critérios da gestão ambiental nas atividades administrativas, a A3P deixa a cargo da 

autoridade pública a definição de quais aspectos socioambientais serão objetivados nas ações 

do Programa no órgão. 

Assim, o estabelecimento de eixos prioritários serve apenas para orientar a 

autoridade pública acerca das possíveis metas que podem ser estabelecidas no seu “Plano de 

Gestão Socioambiental”. Apesar, porém, da liberdade conferida ao gestor na definição dos 

objetivos, ações e atividades para implantação da A3P, constata-se que o Programa busca, 

claramente, estimular a modificação dos padrões de consumo dos órgãos públicos, tanto por 

meio das práticas de aquisição, como pela mudança de hábitos dos servidores. 

Na realidade, as orientações sobre as mudanças dos padrões de consumo 

consignadas na A3P decorrem de algo bem mais amplo de questionamento acerca dos 

impactos socioambientais das práticas de consumo, no atual modelo de crescimento 

econômico (UEHARA, et al., 2011). 

Isto culminou no nascimento e consolidação da idéia expressiva de “consumo 

sustentável” para identificar uma nova compreensão do ato de consumir, alinhado com a 

busca de um modelo de desenvolvimento voltado para a harmonização dos aspectos sociais, 

ambientais e econômicos.   

Assim, passou-se a demandar do Estado a adoção de instrumentos de gestão 

ambiental voltados para a mudança dos padrões de consumo dos órgãos públicos, 

considerando sua característica de grande consumidor de bens e serviços. Além disso, na 

medida em que o Estado passou a internalizar práticas da gestão ambiental relacionadas com 

o conceito de “consumo sustentável”, também assumiu o papel de indutor, estimulando o 

mercado a desenvolver tecnologias aptas a ofertar produtos ambientalmente menos 

impactantes. 

 

3.3.1 O consumo sustentável 
 
 

O debate sobre os impactos ambientais decorrentes dos padrões de consumo da 

sociedade industrial não caminharam no mesmo ritmo da emergência do discurso ambiental, 

só tendo ganhado destaque na década de 90 do século XX, quando ocorreu um deslocamento 

discursivo da questão ambiental. Assim, o debate, antes voltado para os problemas ambientais 

relacionados à produção, passou a considerar os impactos ambientais decorrentes dos hábitos 

de consumo (PORTILHO; RUSSO, 2008). 
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Portilho (2005) identifica dois “deslocamentos” nos debates sobre as principais 

causas dos problemas ambientais. Até a década de 1970, o poder político dos países 

industrializados contribuía para manter uma visão estreita da questão ambiental, na qual os 

problemas eram atribuídos ao crescimento demográfico, experimentado, principalmente, pelos 

países em desenvolvimento, o que resultaria em uma grande pressão humana sobre os 

recursos naturais. Com a realização da Conferência de Estocolmo, no entanto, se tornou 

evidente que as nações industrializadas figuravam como as principais consumidoras de 

recursos e energia do Planeta e como maiores poluidores. Essa visão contribuiu para o 

primeiro deslocamento das atenções para os padrões de produção dos países do Norte 

ocidental, com o início de gradual internalização do cuidado ambiental nos meios de produção 

em decorrência das políticas públicas, da pressão dos movimentos ambientalistas e das ações 

voluntárias dos empresários que buscavam agregar valor aos seus produtos por meio do apelo 

ambiental. 

O segundo deslocamento do discurso dominante acerca da problemática ambiental 

decorreu dos debates e documentos resultantes da Rio 92. A Agenda 21, a Declaração do Rio 

e o Tratado das ONGs apontaram para a relação entre os estilos de vida e consumo e os 

impactos sobre os recursos naturais. Assim, nesse momento, o segundo, o foco dos problemas 

ambientais passou a ser o consumo, em detrimento da visão anterior que privilegiava o papel 

da produção (PORTILHO, 2005). 

Spangenber (2001 apud PNUMA, 2001) acentua que o consumo não possui 

conceito bem definido, mas, em sentido amplo, representa a quantidade de recursos extraídos 

do meio ambiente, visando, em regra, a fins econômicos. O autor aponta que a maior parte 

desses recursos é imediatamente desperdiçada como lixo. 

Ao privilegiar uma abordagem conceitual que enfoca os recursos extraídos do 

meio ambiente, e não os produtos que figuram como resultado do seu beneficiamento, o autor 

possibilita maior percepção sobre o impacto ambiental disso decorrente. 

A definição de consumo mais conhecida, no entanto, é aquela que parte da 

concepção de que todos os bens são produzidos visando a atender a demanda dos 

consumidores.  Nessa perspectiva, as economias de mercado não existem com um fim em si 

mesmas, sendo legitimadas pela busca da mais ampla satisfação das necessidades humanas. 

Assim, o consumo figuraria como único fim e propósito de toda a produção (HANSEN; 

SCHRADER, 1997). 

Nessa perspectiva, a necessidade pode ser caracterizada como um sentimento de 

privação combinado com um desejo voltado para eliminar essa privação. Quando a 
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necessidade se encontra focada em um bem específico, combinada com a vontade de comprá-

lo, ela se torna economicamente relevante (HANSEN; SCHRADER, 1997). 

Na visão marxista, a necessidade leva o homem a modificar os recursos naturais, 

atribuindo-lhes novas formas para promover o atendimento dessas necessidades. Com o 

advento das mudanças nas formas de produção decorrentes da Revolução Industrial, o homem 

deixa de atuar como elemento criador do produto por meio de sua força de trabalho, 

promovendo-se um rompimento entre a extração e manuseio dos recursos naturais e a 

obtenção do bem como resultado final. O “produto” transforma-se, então, em “mercadoria, 

misteriosa em sua origem e atiçadora do desejo humano.” (MANCEBO et al., 2002. p. 326). 

Edifica-se, desde então, a naturalização do consumo decorrente da lógica da 

sociedade industrial, onde o ser humano é compelido a consumir sempre mais. O consumo 

passa a ser visto como o sustentáculo do um sistema industrial baseado na produção em larga 

escala, resultando na compreensão do que ficou denominado de “consumismo”, em que as 

necessidades são transformadas em falsas necessidades (MANCEBO et al., 2002). 

Para Baudrillard (2007), o consumo se mostra como uma comunicação, porquanto 

as pessoas passam a consumir signos e não objetos, de forma que os bens consumidos perdem 

sua conexão com qualquer função ou necessidade definida. Ao mesmo tempo, o consumo 

também figura como um instrumento de classificação e diferenciação social, sendo percebido 

como um sistema não amparado na necessidade ou prazer, mas nos signos e diferenciações, 

promovendo a demarcação das relações sociais. 

No mesmo sentido, Kanan (2011) destaca que, modernamente, o consumo se 

desatrelou do que deveria ser seu objetivo primordial: a satisfação das necessidades básicas, 

resultando na configuração do consumo de conceitos, cujos valores vinculados aos produtos 

são determinantes do ato de consumir.  

 

Se a sociedade de consumo já não produz mitos é porque ela constitui o seu próprio 
mito. Em vez do diabo que trazia o ouro e a riqueza (pelo preço da alma) surgiu a 
Abundância pura e simples. Em vez do pacto com o Diabo, o contrato de 
Abundância. Por outro lado, assim como o aspecto mais diabólico do Diabo nunca 
foi existir, mas sugerir que existe - também a Abundância não existe, basta-lhe, 
porém, fazer crer que existe, para se transformar em mito eficaz. (BAUDRILLARD, 
2007, p. 211). 

 

Portilho (2005, p. 8) faz referência à desigualdade social presente nas práticas de 

consumo e caracteriza o consumo como “lugar de conflitos entre classes”, uma vez que as  

desigualdades de renda e de participação na estrutura produtiva são reproduzidas na 
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desigualdade na distribuição e apropriação dos bens. “Assim, consumir é participar de um 

cenário de disputas pelo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo”. 

Quantificando a desigualdade social mencionada por Portilho (2005), Kanan 

(2011) menciona que 1/5 da humanidade (cerca de 1,2 bilhão de pessoas) faz parte do grupo 

de alto consumo, responsável por 81,2% do comércio mundial; “[...] este grupo consome este 

grupo consume 92% dos carros privados, 75% da energia, 80% do ferro e aço, 81% do papel, 

85% dos produtos químicos e 86% do cobre e alumínio [...]”. O segundo grupo, 

correspondente a 3/5 da população mundial (cerca de 3,6 bilhões de pessoas), movimenta 

17,8% do comércio mundial e consome de 10 a 15% da energia e produção industrial da Terra. 

O terceiro grupo mencionado pela autora é composto por 1/5 da população mais pobre do 

Planeta (cerca de 1,2 bilhão de pessoas) e responde por apenas 1% do comércio mundial. 

“Este grupo não consome ou pouco consome veículos, eletricidade, telefone, computadores, 

Internet, por exemplo.” (KANAN, 2011, p. 612). 

Malgrado a desigualdade nas práticas de consumo, Betiol et al. (2012) destacam 

uma situação alarmante decorrente do aumento do padrão de consumo e da expectativa de 

vida das populações, que pressionam ainda mais os recursos naturais já explorados ao limite 

pelas camadas sociais de maior renda da população mundial. Assim, os autores apontam que, 

até 2030, o consumo global de água deve crescer 30%, enquanto o desmatamento deve 

superar 175 milhões de hectares. 

A percepção do vínculo entre o consumo de produtos e serviços e o impacto do 

uso dos recursos naturais nos processos produtivos é apontada por Portilho e Russo (2008) 

como reflexo de fenômeno mais amplo de “ambientalização”, em que diversos segmentos da 

sociedade incorporaram e ressignificaram o ideário ambientalista. 

Assim, os problemas ambientais decorrentes da sobre-exploração dos recursos 

naturais impulsionaram os debates sobre os padrões de consumo, resultando no nascimento de 

expressões como “consumo verde” e “consumo sustentável”. 

Na perspectiva de Portilho e Russo (2008), a expressão “consumo verde” possui 

caráter menos abrangente, restando inserida na concepção de “consumo sustentável”, uma vez 

que diz respeito apenas aos critérios de sustentabilidade ambiental considerados na escolha de 

produtos, cuja fabricação tenha levado considerado a eliminação ou redução dos impactos 

causados ao meio ambiente. 

O denominado “consumo verde” é expresso como prática resultante da conjunção 

de três fatores inter-relacionados: o advento do ambientalismo público; a incorporação das 

questões ambientais no setor empresarial; e, desde a década de 1990, a emergência da 
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preocupação com o impacto causado pelos hábitos de consumo da sociedade. Considerando a 

combinação desses três elementos, as ações comportamentais das pessoas, como 

consumidores passaram a ser consideradas como estratégia para o progresso em busca de uma 

sociedade sustentável (PORTILHO, 2005). 

O “consumidor verde” passou, então, a ser definido como aquele que, além da 

variável qualidade/preço, leva também em conta, ainda, a variável ambiental na sua atuação 

como consumidor de bens e serviços, optando pela troca de uma marca por outra, ou até 

mesmo suspendendo o consumo de determinado bem, como meio de levar os produtores a 

perceberem as mudanças na demanda. 

 

As ações de escolhas individuais motivadas por preocupações ambientais passaram a 
ser vistas como essenciais, e o consumidor como o responsável, através de suas 
demandas e escolhas cotidianas, por mudanças nas matrizes energéticas e 
tecnológicas do sistema de produção. (PORTILHO, 2005, p. 3).  

 

Portilho (2005) enfatiza que a ideia de “comprar um futuro melhor”, capitaneada 

pelo “consumo verde”, logo seria posta em questão, uma vez que ela atribui apenas ao 

cidadão a responsabilidade pelos impactos ambientais decorrentes do consumo, sem atacar, 

expressamente, os processos de produção e distribuição.  

 

A estratégia de consumo verde pode ser analisada, ainda, como uma espécie de 
transferência da atividade regulatória em dois aspectos: do Estado para o mercado, 
através de mecanismos de auto-regulação; e do Estado e do mercado para o cidadão, 
através de suas escolhas de consumo. Assim, ambos – governos e empresas – 
encorajariam a responsabilidade individual, implícita ou explicitamente, através de 
referências ao poder do consumidor, ao “bom cidadão” ou à valorização da 
contribuição pessoal de cada um, transferindo a responsabilidade para um único lado 
da equação: o indivíduo. (PORTILHO, 2005, p. 3). 

 

Em adição, a estratégia do “consumo verde”, além de não abordar questões como 

a redução do consumo, a descartabilidade e a obsolescência planejada, também não questiona 

a problemática da desigualdade no acesso aos bens ambientais e, na realidade, enfatiza 

produtos elitizados que só podem ser adquiridos por determinada parcela da sociedade 

(PORTILHO, 2005). 

Por sua vez, opondo-se ao conceito dominante, Gallastegui (2002) entende o 

“consumo verde” como a decisão de comprar e de não comprar realizada pelos consumidores, 

baseada, pelo menos em parte, em critérios ambientais ou sociais. 
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Com origem nos questionamentos sobre a lógica do “consumo verde”, surgiram 

propostas como a do “consumo sustentável”, que enfatiza as ações coletivas e as mudanças 

políticas e institucionais. Na proposta do “consumo sustentável”, o consumidor, 

individualmente considerado, deixa de ser o principal agente de transformação, ganhando 

destaque o impacto das ações coletivas e das intervenções políticas, como medidas de grande 

relevância para promover a modificação dos atuais padrões de consumo. 

 

Ações públicas poderiam provocar mudanças no impacto ambiental do consumo, 
com um custo menor do que o de ações individuais, através, por exemplo, da 
melhoria dos transportes públicos em detrimento do transporte individual. Essa 
abordagem é interessante, especialmente, quando preocupações ambientais não-
utilitárias ficam restritas a um pequeno grupo na sociedade. Além disso, as ações 
públicas poderiam apresentar melhores resultados ambientais também através de 
taxas que seriam melhor distribuídas na sociedade. [...] Dessa forma, pode-se 
argumentar que ações coletivas e intervenções políticas podem efetuar ajustes no 
nível e na estrutura do consumo a um custo menor para os consumidores. Além 
disso, facilitam a distribuição deliberada dos custos e benefícios desses ajustes de 
uma maneira mais equitativa do que confiando-se exclusivamente nas ações 
individuais. (PORTILHO, 2005, p. 4). 

 

Assim, a proposta do “consumo sustentável” se diferencia, ganhando contornos 

bem mais amplos do que a inaugurada pelo “consumo verde”, não se limitando a mudanças 

no design de produtos, uma vez que visa a atender um novo nicho de mercado. “É verdade 

que não deixa de destacar o papel do consumidor, mas o faz priorizando suas ações 

individuais ou coletivas, como práticas políticas.” (PORTILHO, 2005, p. 5). 

Com amparo na proposta expressa no Simpósio de Oslo sobre Produção e 

Consumo Sustentável, em 1994, adotada pela terceira sessão da Comissão para 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (CDS III), em 1995, a expressão consumo sustentável 

foi definida como 

 

[...] o uso de bens e serviços que respondem às necessidades básicas e proporcionam 
uma melhor qualidade de vida, e ao mesmo tempo minimizam o uso de recursos 
naturais, materiais tóxicos e emissão de rejeitos e poluentes em seu ciclo de vida, de 
forma a não comprometer as necessidades das gerações futuras. (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 2001, p. 5). 
 

No documento intitulado “Rumo ao consumo sustentável na América Latina e 

Caribe”, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) aborda a estreita 

vinculação entre as expressões “consumo sustentável” e “desenvolvimento sustentável”, 
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fazendo referência à difusão formal desta última com o advento do Relatório de Brundtland, 

em 1987 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2001). 

Além de vislumbrar essa proximidade conceitual, Biderman et al. (2008) 

destacam que a busca de um modelo de desenvolvimento sustentável passa, necessariamente, 

pela modificação dos atuais padrões de produção e consumo. 

 

O conceito do desenvolvimento sustentável não reflete somente as necessidades de 
hoje, mas alcança as gerações futuras, que irão herdar as conseqüências de nossas 
decisões e ações. Para atingir um modelo sustentável, não podemos apenas focar 
questões ambientais, mas temos garantir justiça social e uma economia saudável. 
Mais do que manter vivo o debate, é preciso cultivar a consciência de que o atual 
modelo de consumo e produção demanda mais de nossos recursos do que sua 
capacidade de renovação. E a perspectiva de um mundo transformado pelo 
aquecimento global e suas conseqüências apenas agrava o cenário de dificuldades 
que encontraremos nesse futuro não muito distante. (P. 15). 

 

Portanto, os níveis de consumo são sustentáveis quando são capazes de promover 

a satisfação das necessidades básicas, o desenvolvimento dos potenciais humanos e podem ser 

replicados por todo o Planeta, sem comprometer a capacidade de suporte dos ecossistemas 

(MARX; PAULA; SUM, 2010). 

Assim, o grande desafio para ambientalistas e governos é bem maior do que 

influenciar consumidores. Na realidade, torna-se necessário promover a transformação de um 

sistema global pautado em uma produção insustentável, que, em muitos casos, é mascarada 

pelas práticas de consumo sustentável. Nesse sentido, qualquer ação voltada para o progresso, 

objetivando o alcance de um consumo sustentável, vai demandar uma contabilidade dos 

custos de maneira mais ampla e aprofundada, e uma melhor distribuição de renda na 

contextura local, nacional e global (DAUVERGNE, 2010). 

 

3.3.2 O papel das contratações públicas  
 

Uehara et al. (2011) e Palmujoki, Parikka-Alhola e Ekroos (2010) chamam a 

atenção para a crescente visibilidade conferida ao setor público nos últimos anos, em virtude 

do seu perfil de grande consumidor de bens e serviços. Os autores afirmam que é papel das 

autoridades públicas atuar como líderes no processo de mudança dos padrões de consumo. 

Os órgãos públicos são os maiores consumidores na Europa, com um gasto em 

bens e serviços de, aproximadamente, dois trilhões de euro por ano, o que equivale a 19% do 

Produto Interno Bruto (PIB) Europeu (COMISSÃO EUROPEIA, 2011). Betiol et al. (2012) e 
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Brammer e Walker (2011) estimam que de 8 a 25% do PIB dos países-membros da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), são atribuídos às 

aquisições e contratações governamentais de bens e serviços. 

De acordo com Biderman et al. (2008), tais números são mais modestos, mas 

igualmente significativos. Os autores acentuam que os órgãos públicos europeus possuem um 

poder de compra de um trilhão de euro por ano, valor equivalente a 15% do PIB bruto da 

União Europeia (UE). Segundo os autores, até 3/4 desse valor é gasto na compra de materiais 

de consumo, enquanto o restante se destina à aquisição de bens de capital. 

No Brasil, o poder de compra do setor público corresponde, aproximadamente, a 

10% do PIB nacional (UEHARA et  al., 2011). 

Em um estudo sobre o papel da demanda do setor público na inovação no Canadá, 

foram identificadas como áreas de maior influência: equipamentos ferroviários e de 

telecomunicação, produtos farmacêuticos, aeronáutica, equipamentos elétricos industriais, 

mobiliário de escritório, construção naval e instrumentos científicos. (COMISSÂO 

EUROPEIA, 2011). 

De acordo com Valente (2011), a expressividade do poder de compra dos Estados 

não está restrita à realidade atual. Nesse sentido, considerando dados de 1999, o autor destaca 

o percentual das contratações governamentais em relação ao PIB de alguns países, conforme 

está no Quadro 05. 

 

Quadro 05 - Percentual das contratações públicas em relação ao PIB. 
 

1. Inglaterra ........................................................  17% 

2. Canadá ...........................................................  17% 

3. França ............................................................  15%  

4. Estados Unidos ..............................................  14%  

5. Itália ................................................................  13% 

6. Alemanha .......................................................  13% 

7. Japão ..............................................................   7% 

 

 Fonte: Valente (2011). 

 

Biderman et al. (2008) também abordam a necessidade de se promover uma 

mudança drástica nas práticas de consumo, e destacam que o papel dos governos, na posição 
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de consumidores de grande escala, se demonstra como estratégico para a implementação 

dessa mudança.  

Betiol et al. (2012) esclarecem que o ato de consumir movimenta extensa cadeia 

de fornecedores, populações e recursos naturais. Com efeito, as práticas de consumo dos 

órgãos governamentais não podem estar limitadas à obtenção do menor preço, devendo 

avaliar custos, levando em consideração questões como substituição de fontes poluentes, 

destinação adequada dos resíduos, economia de água e eficiência energética, combate ao 

trabalho escravo, inclusão social e melhoria no relacionamento com as comunidades. 

Os autores acrescentam que, com suporte no poder de influenciar os mercados por 

meio do seu poder de compra, muitos países buscam a formulação de políticas da gestão 

ambiental, com a inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações de serviços e nas 

compras de materiais, abrangendo desde papel de escritório, e copos para água, até 

computadores e veículos. 

Biderman et al. (2008) caracterizam as contratações públicas como um poderoso 

instrumento para a proteção ambiental, capaz de induzir o mercado a ofertar bens e serviços 

mais sustentáveis a curto e médio prazos. 

Assim, considerando que os governos são, muitas vezes, os maiores compradores 

individuais de bens e serviços (STEVENS, 2010), podem utilizar esse poder de compra para 

promoção do desenvolvimento sustentável, nos planos local, regional, nacional e internacional 

por via das denominadas contratações públicas sustentáveis (CPS). (COMISSÃO EUROPEIA, 

2011). 

Uehara et al. (2011) conceituam “contratação sustentável” como aquela que 

promove o consumo com o menor impacto negativo ao meio ambiente, além de ser 

socialmente benéfica e economicamente viável. Os autores destacam a percepção de um 

“alinhamento” das CPS com os princípios do desenvolvimento sustentável, bem assim a sua 

relevância como instrumento para o alcance deste.  

Brammer e Walker (2011) relatam que as contratações públicas figuram no centro 

de recentes discussões sobre inovações políticas na seara ambiental, considerando a 

possibilidade de a demanda do Estado por bens e serviços servir como instrumento para 

estimular a sustentabilidade ambiental do setor industrial. 

Acredita-se, por conseguinte, que as CPS são capazes de estimular a inovação, 

fornecendo ao setor industrial incentivos concretos para o desenvolvimento e fornecimento de 

bens e serviços sustentáveis, considerando, especificamente, áreas nas quais a demanda do 

setor público representa expressiva parcela do mercado, como é o caso da construção de 
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rodovias, dos serviços de saúde, transporte público, dentre outras (COMISSÃO EUROPEIA, 

2011). 

No mesmo sentido, Biderman et al. (2008) enfatizam o papel das forças de 

mercado sobre a oferta e o preço de bens e serviços sustentáveis, destacando o fato de que, se 

uma parcela significativa das autoridades públicas optar por produtos mais sustentáveis, uma 

demanda maior estimulará uma oferta maior, o que, por sua vez, conduzirá a preços mais 

baixos.  

 

Aquisições públicas podem ajudar a criar um grande mercado para negócios 
sustentáveis, aumentando as margens de lucro dos produtores por meio de 
economias de escala e reduzindo seus riscos. Além disso, as autoridades públicas, 
atores poderosos do mercado, podem incentivar a inovação e, conseqüentemente, 
estimular a competição da indústria, garantindo aos produtores recompensas pelo 
melhor desempenho ambiental de seus produtos, por meio da demanda do mercado 
ou de incentivos concretos. (BIDERMAN, et al., 2008, p. 28). 

 

Além da conquista de novos mercados, Betiol et al. (2012) assinalam que, para o 

setor produtivo, o investimento na gestão de compras sustentáveis é um instrumento que pode 

trazer outros benefícios, como redução de custos, ganho de imagem da empresa e 

engajamento de acionistas e tomadores de decisão. 

Uehara et al. (2011) também enfatizam o poder da Administração Pública na 

posição de grande consumidora de bens e serviços, para estimular o mercado a internalizar 

questões sociais e ambientais. Tomando como exemplo as especificidades da legislação 

brasileira, os autores destacam a idéia de que as contratações públicas podem ser uma 

ferramenta para a promoção da sustentabilidade, por meio da inserção de critérios ambientais 

e sociais nas especificações técnicas e nos editais de compras e contratação de serviços. 

Assim, as CPS passaram a ser vistas como um relevante instrumento da gestão 

ambiental, passível de ser adotado pelos órgãos públicos, capaz de evidenciar a boa conduta 

governamental e de estimular a produção de bens ambientalmente menos impactantes (MPOG; 

ICLEI, 2009). 

A inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas também pode 

contribuir para o alcance de metas estabelecidas em políticas públicas ambientais e 

cumprimento de ações pactuadas em tratados e acordos internacionais relativos à garantia dos 

direitos humanos e à proteção dos recursos naturais (COMISSÃO EUROPEIA, 2011). 



4  CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS  
 

Este módulo aborda o conceito e o papel das contratações públicas para a 

mudança dos padrões de consumo no setor público. Também são destacados a consolidação 

das contratações públicas sustentáveis no quadro internacional e os princípios básicos que 

orientam as aquisições dos órgãos governamentais. 

Uma vez caracterizados os aspectos conceituais e principiológicos, são abordados 

os objetivos e os mecanismos voltados para a implementação de um programa de contratações 

sustentáveis por uma autoridade pública, considerando questões referentes aos custos da 

aquisição de “produtos verdes”, à adoção de guias e manuais de orientação e aos instrumentos 

para a identificação de produtos e serviços sustentáveis. 

Nesse sentido, o capítulo versa sobre os programas de rotulagem ambiental de 

outros países que mais se destacam no panorama internacional, bem como acerca dos 

programas de rotulagem ambiental brasileiros de maior credibilidade, referindo-se à 

aplicabilidade dos critérios desenvolvidos por tais programas para a implementação das 

contratações públicas sustentáveis. 

Ao final do texto são analisadas as experiências internacionais mais relevantes 

voltadas para o desenvolvimento e disseminação das contratações públicas sustentáveis. 

 

4.1 Contratações públicas e contratações públicas sustentáveis 
 

Conforme exposto no capítulo anterior, o consumo sustentável consolidou-se 

como prática decorrente do advento do conceito de desenvolvimento sustentável, voltada, 

principalmente, para a mitigação dos impactos ambientais, além de considerar os aspectos 

sociais envolvidos nas ações de consumo. 

A difusão do consumo sustentável para promoção da sustentabilidade global 

sempre esteve associada às práticas de consumo. Somente nos primeiros anos do século XXI 

teve início a percepção do papel das pessoas jurídicas como grandes consumidores de bens e 

serviços. De tal modo, a inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas 

passou a ser reconhecida como um relevante mecanismo para a promoção do 

desenvolvimento sustentável.  

É por meio das contratações públicas que os órgãos governamentais adquirem 

bens e serviços de terceiros, que englobam desde itens rotineiros a outros de maior 

complexidade. Elas também podem objetivar a contratação de empresas privadas e 
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organizações não governamentais para o fornecimento de serviços essenciais diretamente para 

a população, como os pertinentes a educação e saúde (REINO UNIDO, 2008). 

As contratações públicas envolvem os mais diversos bens e serviços, englobando 

desde a compra de clipes para papeis, móveis, computadores, até a prestação de serviços de 

limpeza e de construção (REINO UNIDO, 2008). 

Betiol et al. (2012), abordando os aspectos que distinguem as contratações 

públicas das realizadas pelo setor empresarial, assinalam que, enquanto nas primeiras se busca 

corrigir ineficiências do mercado e a satisfação das necessidades dos cidadãos, as outras estão 

voltadas, principalmente, para a geração de valor para os acionistas. 

Portanto, a compra de bens e a contratação de serviços pelas autoridades públicas 

estão voltadas para a satisfação das necessidades sociais, seja de forma direta, ou 

indiretamente, fornecendo os recursos necessários para que os órgãos governamentais possam 

desenvolver suas atividades. 

Considerando o volume das aquisições governamentais, diversos estudos 

(BETIOL et al., 2012; BIDERMAN, et al., 2008; COMISSÃO EUROPEIA, 2011; EKROOS, 

2010; MPOG; ICLEI, 2010; PALMUJOKI; PARIKKA-ALHOLA, 2010; PORTILHO; 

RUSSO, 2008; UEHARA et al., 2011; VALENTE, 2011; STEVENS, 2010; WALKER; 

BRAMMER, 2009) se reportam ao papel do Estado para a mudança dos atuais padrões de 

produção e consumo, mediante a inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações 

públicas. 

Tais pesquisas evidenciam duas tendências na inserção de critérios de 

sustentabilidade nas contratações públicas: uma que considera apenas os critérios de 

sustentabilidade ambiental, e que ficou conhecida como “contratação pública verde” (Green 

Public Procurement; Green Public Purchasing), e a segunda vertente, que ficou popularizada 

como contratação publica sustentável (CPS) (Sustainable Public Procurement), em alusão à 

necessidade de considerar e sopesar critérios ambientais, sociais e econômicos nas aquisições 

de bens e contratação de serviços pelos órgãos públicos (COMISSÃO EUROPEIA, 2011). 

No Brasil, as CPS também são comumente denominadas de licitações sustentáveis, 

correspondendo ao processo para a compra de bens e contratação de serviços pelos órgãos da 

Administração Pública direta e indireta, autárquica e fundacional, onde são considerados 

critérios de sustentabilidade socioambiental. 

Para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2010) as CPS 

pressupõem a integração de critérios ambientais e sociais em todos os estágios dos processos 

de compras de bens e contratação de serviços dos órgãos públicos, objetivando reduzir os 
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impactos ao meio ambiente e à saúde humana, bem como promover os direitos humanos e o 

desenvolvimento das comunidades locais. 

No mesmo sentido, Betiol et al. (2012) caracterizam as contratações sustentáveis 

como as que consideram fatores sociais, ambientais e econômicos, de forma conjunta, na 

tomada de decisão do processo de compra. 

    

[...] trata-se de olhar para além dos tradicionais parâmetros econômicos (preço, 
prazo e qualidade) ao tomar decisões com base em avaliação do ciclo de vida dos 
produtos, os riscos a ele associados, as medidas de sucesso e implicações para o 
ambiente e para a sociedade, podendo incluir aspectos como uso de água e energia, 
geração de resíduos e emissões de GEE, diversidade étnica e de gênero, segurança 
no trabalho e no transporte de cargas, direitos humanos, compras locais e de 
pequenas empresas. (BETIOL et al., 2012, p. 22). 

 

Por sua vez, a IGPN (2010) entende as “contratações verdes” e as “contratações 

sustentáveis” como sinônimos, assinalando que elas se demonstram como um processo em 

que as organizações buscam satisfazer suas necessidades de bens e serviços de forma a obter o 

melhor custo-benefício, ensejando vantagens não apenas para a organização, mas também 

para a sociedade e a economia, e, ao mesmo tempo, contribuindo para a redução dos danos 

ambientais. 

Assim, para que a aquisição de um bem ou serviço se qualifique como uma 

“contratação sustentável”, é necessário considerar a busca do equilíbrio entre qualidade, custo 

e função, e os aspectos ambientais, sociais e éticos. As contratações sustentáveis estão 

amparadas nos três pilares do desenvolvimento sustentável. Assim, nas práticas de CPS, 

devem estar presente considerações de cunho ambiental, social e econômico (IGNP, 2010). 

Portanto, as CPS possuem compatibilidade com os princípios do desenvolvimento 

sustentável, como a busca de uma sociedade justa e saudável, que viva de acordo com os 

limites do meio ambiente e promova as práticas de boa governança (WALKER; BRAMMER, 

2009). 

Biderman et al. (2008) abordam a importância das CPS com origem nos 

benefícios que essa ferramenta proporciona, não apenas para o meio ambiente e para a 

comunidade, mas também para a própria autoridade pública que a implementa. Entre os 

benefícios citados pelos autores, estão: 

a) a melhoria da imagem política da autoridade pública, uma vez que a 

implementação de um programa de CPS evidencia o comprometimento com a 

proteção ambiental e qualidade de vida da população;  
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b) aumento da eficiência organizacional, uma vez que a implantação de um 

programa de CPS demanda uma análise e gerenciamento das práticas de 

compras, contribuindo para a tomada de decisões;  

c) alcance de níveis mais elevados de sustentabilidade com o mesmo capital, uma 

vez que a redução de custos, a curto, médio ou longo prazo, decorrente da 

aquisição de produtos sustentáveis, além do redimensionamento das reais 

necessidades de consumo do órgão, acaba equilibrando os custos adicionais do 

preço de compra – custos iniciais;  

d) melhoria da qualidade de vida da população local, em virtude do investimento 

do Estado em, por exemplo, meios de transporte mais eficientes 

energeticamente e menos poluentes, além da possibilidade de estimular o 

desenvolvimento do comércio local de produtos mais sustentáveis1;  

e) alinhamento com as boas práticas governamentais constantes em documentos 

internacionais, que já vem sendo adotadas por diversos países mundialmente; e  

f) aumento da conscientização da comunidade local sobre os problemas 

ambientais, contribuindo para que a população passe a adotar hábitos mais 

sustentáveis no seu dia a dia.          

De acordo com Murray (2009), apesar de as experiências de países como Áustria, 

Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Holanda, Suécia e Reino Unido revelarem a implementação 

de critérios de sustentabilidade nas aquisições públicas, desde a década de 1990, somente no 

início do século atual as contratações públicas passaram a ser objeto de pesquisas acadêmicas 

de modo mais significativo. 

Brammer e Walker (2011) ressaltam que existem poucos estudos abordando o 

alcance de objetivos sociais e ambientais, como resultado direto das contratações públicas. 

Como exceção, citam uma pesquisa desenvolvida na Irlanda do Norte sobre os impactos de 

um projeto que analisou o uso das CPS para a redução das taxas de desemprego da região. 

No mesmo sentido, Stevens (2010) afirma que poucos países possuem práticas de 

CPS que levem em consideração aspectos sociais como, por exemplo, direitos humanos e 

condições de trabalho. O autor destaca o caso da Bélgica, que adota o uso de uma etiqueta 

social na celebração de contratos públicos, a qual indica a conformidade com as convenções 

                                                 
1 Biderman et al. (2008) citam o caso de cidades do sul do Brasil, onde alguns órgãos municipais implementaram 
a compra de produtos orgânicos de pequenos agricultores locais para fornecimento de merenda nas escolas 
públicas. 
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da OIT relativas às condições de trabalho, salários, liberdade de filiação sindical e não 

discriminação. 

Betiol et al. (2012) evidenciam, no entanto, que a tendência atual das políticas de 

CPS se voltam para a consideração de aspectos sociais. Os autores citam os exemplos da 

compra de produtos de empresas pertencentes a negros, na África do Sul, e a ênfase na 

aquisição de produtos de fabricantes locais na Austrália.   

Betiol et al. (2012) defendem o argumento de que, no caso específico dos 

contratos de compras, as questões socioeconômicas já se fazem intensivamente presentes, 

destacando-se a aquisição de produtos de pequenas empresas e fornecedores locais, bem como 

aspectos referentes a segurança e proteção do trabalhador. 

A maioria das pesquisas sobre CPS se debruça sobre estudos de caso, examinando 

iniciativas, principalmente, nas das áreas da construção, tecnologia da informação, 

alimentação, madeira e produtos florestais (BRAMMER; WALKER, 2011). Alguns trabalhos 

abordam as ferramentas para auxiliar na implementação de um programa de CPS, tendo 

evidenciado os estímulos decorrentes da legislação - considerando a aceitação de critérios de 

sustentabilidade pelas normas que disciplinam as contratações governamentais - do acesso a 

informações e da quebra de barreiras (KUNZLIK, 2003). 

Para Walker e Brammer (2009), entretanto, a vasta literatura sobre as contratações 

sustentáveis no setor privado ainda contrasta com a quantidade de pesquisas desenvolvidas a 

respeito das especificidades das contratações sustentáveis no setor público.  

Marron (2003) ressalta que, conquanto figurem como relevante instrumento para a 

promoção da sustentabilidade ambiental e influenciem o desempenho econômico do Governo, 

existem poucos dados quantitativos abordando os impactos decorrentes da implementação das 

CPS. Dessa forma, a maioria dos estudos voltados para a avaliação dos impactos das 

contratações sustentáveis ampara-se em dados de caráter qualitativo. 

 

4.2 Marco internacional das contratações públicas sustentáveis 
 

Conforme abordado no capítulo imediatamente anterior, a Conferência de 

Estocolmo, realizada em 1972, promoveu a difusão mundial do conceito “desenvolvimento 

sustentável”, passando a figurar como um marco das preocupações acerca da capacidade de 

suporte do Planeta em face das formas e da velocidade de exploração dos recursos naturais. 

Somente, porém, na década de 1990, a preocupação dos impactos ambientais 

decorrentes dos padrões de consumo ganhou destaque. A Conferência das Nações Unidas 
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sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco92), ocorrida na cidade no Rio de Janeiro, 

trouxe o primeiro grande alerta global sobre o tema (BETIOL et. al., 2012). 

Assim, a Agenda 21 Global e a Declaração do Rio, dois importantes documentos 

produzidos na Eco92, trouxeram recomendações expressas acerca da necessidade de os 

Estados adotarem programas e políticas públicas voltados para a modificação dos padrões 

insustentáveis de produção e consumo (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992). 

Após a Eco92, o consumo passou a ser percebido como elemento essencial para o sucesso das 

ações voltadas para a busca do desenvolvimento sustentável. 

 

Como resultado, países da Europa e depois Estados Unidos, Canadá e Japão 
seguiram na frente na adoção de políticas contra padrões insustentáveis de produção. 
Surgiram no mundo iniciativas pioneiras de mercado no sentido de promover 
práticas de menor impacto aos ecossistemas naturais. São exemplos a criação, em 
1993, da série ISO 14.000 de qualidade da gestão ambiental e do Forest Stewardship 
Council (FSC) que estabeleceu critérios para o manejo florestal. A certificação 
socioambiental e outros “selos verdes” começavam a influenciar as compras e 
contratações e a despontar como ferramentas de mercado. (BETIOL et al., 2012, p. 
21). 

 

Embora a Eco92 tenha suscitado os impactos ambientais decorrentes dos padrões 

de consumo, a importância da mudança dos hábitos de consumo dos órgãos governamentais, 

bem como a inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas, só auferiu 

destaque dez anos depois, com a realização da Conferência Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+10), em Joanesburgo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). 

Na Rio+10, foi aprovado o denominado Plano de Implementação de Joanesburgo2, 

que propôs a elaboração de um conjunto de programas, com duração de dez anos, visando ao 

fortalecimento de iniciativas nacionais e regionais para acelerar as mudanças dos padrões de 

consumo e produção (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2002). 

Nesse sentido, o Plano de Implementação de Joanesburgo estabeleceu uma série 

de medidas a serem adotas pelos Estados-Membros das Nações Unidas, participantes do 

processo. Considerando, especificamente, o papel das contratações públicas para a promoção 

                                                 
2 O Plano de Implementação de Joanesburgo destacou a responsabilidade dos países desenvolvidos na adoção de 
esforços para promover padrões sustentáveis de produção e consumo, considerando o princípio das 
responsabilidades comuns, mas diferenciadas, conforme estabelecido na Declaração do Rio. Além da promoção 
do consumo sustentável, o Plano de Implementação Joanesburgo também abordou ações referentes a outros 
problemas tratados pela Declaração de Joanesburgo, como erradicação da pobreza, problemas decorrentes do 
processo de globalização, saúde, dentre outros (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2002).  
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do consumo sustentável, o Plano de Implementação consignou as ações constantes no Quadro 

06. 

 

Quadro 06 - Medidas do Plano de Implementação de Joanesburgo referentes à 
mudança dos padrões de produção e consumo dos órgãos governamentais. 
 
 

• Incentivar as autoridades competentes de todos os níveis para que levem em consideração as 
questões do desenvolvimento sustentável na tomada de decisões, inclusive no planejamento do 
desenvolvimento nacional e local, nos investimentos em infra-estrutura, no desenvolvimento 
empresarial e nas compras públicas; 

 
• Prestar apoio ao desenvolvimento de estratégias e programas de desenvolvimento sustentável, 

incluindo a tomada de decisões sobre os investimentos em infra-estrutura e desenvolvimento 
comercial; 

 
• Continuar promovendo a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 

econômicos, levando em conta o princípio de que o agente poluidor deve, em princípio, arcar 
com os custos da poluição, de acordo com os interesses públicos, e sem distorcer as práticas 
comerciais e os investimentos internacionais; 

 
• Promover as políticas de compras públicas que incentivem o desenvolvimento e a 

disseminação de bens e serviços ambientalmente saudáveis; 
 
• Propiciar a capacitação e o treinamento para ajudar as autoridades competentes em relação à 

implementação das iniciativas indicadas neste parágrafo; 
 
• Utilizar procedimentos de avaliação do impacto ambiental; 
 
• Desenvolver e implementar de modo voluntário, quando for o caso, instrumentos de informação 

ao consumidor que sejam efetivos, transparentes e verificáveis e que não sejam 
discriminatórios nem enganosos, a fim de proporcionar informações sobre o consumo e a 
produção sustentáveis, incluindo as questões de segurança e saúde humana. Esses 
instrumentos não devem ser utilizados como barreiras comerciais disfarçadas. 
 

Fonte: Organização das Nações Unidas (2002). 
 

Como resposta concreta às medidas estabelecidas no Plano de Implementação de 

Joanesburgo, foi iniciado, no ano de 2003, o Processo de Marrakesh, também comumente 

denominado de Força-Tarefa de Marrakesh3, que pode ser caracterizado como um marco de 

programas com duração de dez anos (10-Year Framework of Programmes on SCP) visando a 

apoiar iniciativas regionais e nacionais para acelerar as mudanças em prol de padrões 

sustentáveis de produção e consumo (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012). 

Portilho e Russo (2008) destacam que o principal valor agregado ao Processo de 

Marrakesh, além do desenvolvimento de instrumentos e metodologias, foi o fornecimento de 

suporte para a efetiva implementação de mudanças nos padrões de consumo. Nesse contexto, 

foram criadas forças-tarefa (task forces) voluntárias, lideradas por governos dos países que 

                                                 
3 O Processo recebeu essa denominação por sua primeira reunião ter sido realizada em Marrakesh, Marrocos, no 
ano de 2003 (PORTILHO; RUSSO, 2008). 
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faziam parte do Processo, que se propuseram realizar um conjunto de atividades em plano 

nacional, ou regional, pertinentes a um tema específico.  

A Figura 03 evidencia que, dentre as sete forças-tarefa criadas no âmbito do 

Processo de Marrakesh, uma teve foco específico nas CPS, sendo liderada pela Suíça, e 

objetivou testar metodologias de compras sustentáveis. 

 

Figura 03 - As sete forças-tarefa do Processo de Marrakesh. 

 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2012). 

 

Como resultado das atividades do Processo de Marrakesh, encerradas oficialmente 

no ano de 2011, foram criados os primeiros mecanismos globais para promoção das CPS 

(BETIOL et al., 2012). 

Na Rio+20, realizada no ano de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, foi aprovado o 

início de um segundo ciclo de dez anos do Programa - período de 2012 a 2022 - visando a 

alcançar metas e objetivos estabelecidos no capítulo 3 do Plano de Implementação de 

Joanesburgo – mudança dos padrões insustentáveis de produção e consumo 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012). 

Além do estabelecimento de um novo ciclo para o Plano de Implementação de 

Joanesburgo, Betiol et al. (2012) enfatizam que a Conferência, e os documentos dela 

decorrentes, consolidaram o reconhecimento do papel dos governos nacionais e locais para o 

desenvolvimento sustentável. A acelerada urbanização, com suas consequências, foi mostrada 
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como um dos grandes desafios do século XXI. “As compras sustentáveis, neste sentido, são 

um instrumento chave.” (BETIOL, et al. 2012, p. 125). 

 

4.3 Princípios das contratações públicas sustentáveis 
 

Segundo a Comissão Europeia (2011) e Walker e Brammer (2009), as 

contratações públicas estão amparadas em dois princípios fundamentais: obtenção do melhor 

custo benefício e garantia de tratamento justo a todos os interessados (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2011; WALKER; BRAMMER, 2009).  

Obter o melhor custo benefício significa encontrar uma solução que privilegie os 

requisitos estabelecidos para os bens e serviços demandados da maneira mais vantajosa para a 

Administração Pública. A obtenção da proposta de maior vantagem não leva em consideração 

apenas o preço dos bens e serviços, englobando fatores como qualidade, eficiência, 

efetividade e adequação aos fins visados pela Administração. Na perspectiva das CPS, 

somam-se a esses fatores a proteção do meio ambiente e a consideração de aspectos sociais 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2011). 

Walker e Brammer (2009) destacam que as CPS possuem natureza e contextos 

distintos dos verificados nas práticas do comércio. Como o setor público gasta o dinheiro dos 

contribuintes, além de estar sujeito ao crivo da sociedade, seus dispêndios devem ser 

transparentes e realizados com responsabilidade. O governo e as empresas privadas se 

preocupam em reduzir seus gastos, no entanto, para o setor público, existem fatores adicionais 

que devem ser considerados nos seus processos de compra de bens e contratação de serviços. 

Palmujoki, Parikka-Alhola e Ekroos (2010) esclarecem que, se o órgão público 

utiliza como critério de adjudicação o menor valor apresentado nas propostas dos interessados, 

critérios sociais e ambientais podem ser inseridos como uma pré-qualificação, ou podem ser 

inseridos como obrigações a serem observadas durante a execução do contrato. 

Por sua vez, o princípio de tratamento justo a todos os interessados pressupõe 

garantias de não discriminação, tratamento isonômico, transparência e proporcionalidade 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2011).  

Para Raymond (2008), a ética, que no ordenamento jurídico brasileiro 

corresponde ao princípio da moralidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988, 

também se caracterizaria como um princípio, que não se confunde com os demais 

orientadores das contratações públicas. A autora evidencia que, em decorrência desse 

princípio, os profissionais atuantes na condução dos processos de contratações públicas estão 
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sujeitos a padrões de conduta ética superiores aos exigidos dos servidores de outros setores. 

Na intelecção de Raymond (2008), a corrupção é comumente citada como um sério problema 

que atinge mais as contratações públicas dos países em desenvolvimento do que as realizadas 

pelos países desenvolvidos.  

 

4.4 Objetivos e implementação das contratações públicas sustentáveis 

 

Acerca dos objetivos das CPS, Marron (2003) destaca que algumas dessas 

políticas objetivam corrigir deficiências em curso nas práticas de contratações do Governo 

que, muitas vezes, exibem alto custo e baixa qualidade ambiental. As políticas que 

identificam e corrigem tais deficiências são denominadas de políticas de “ganho-ganho”, uma 

vez que conduzem à melhoria socioambiental e ao crescimento da eficiência governamental. 

Outras políticas de CPS estão voltadas estritamente para a inserção de critérios de 

sustentabilidade socioambiental, mesmo que tais medidas resultem em aumento dos custos 

das aquisições governamentais. Quando mostram esse formato, as políticas de CPS são 

classificadas como de “ganho-perda” e demandam maior fiscalização como meio de assegurar 

que o aumento dos custos para o Governo foi, de fato, justificado pelos benefícios 

socioambientais decorrentes da sua implementação (MARRON, 2003). 

Abordando os aspectos acerca da implementação das CPS, Biderman et al. (2008, 

p. 20) reconhecem a impossibilidade de o gestor público ter uma visão completa dos fatores 

que deveriam ser considerados nas contratações públicas. Tal dificuldade, no entanto, não 

invalida a importância e a necessidade de avaliar as implicações mais significativas desse 

processo. Nesse sentido, os autores entendem que “a sustentabilidade será mais facilmente 

alcançada se muitos considerarem apenas alguns critérios, do que se apenas poucos avaliarem 

muitos critérios ao tomar as decisões de compras e contratações”. 

Visando a facilitar a compreensão dos principais fatores que influenciam a 

implementação das CPS, Brammer e Walker (2011) promoveram a adaptação do modelo 

conceitual retratado na Figura 04. 
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Figura 04 – Modelo conceitual dos fatores que influenciam a implementação da CPS 

 
Fonte: Brammer e Walker (2011) 

 

O modelo sugere que a implementação da CPS decorre, primordialmente, de 

pressões institucionais, e é influenciada pelos seguintes fatores: custos e benefícios relativos à 

implantação das CPS; familiaridade com as CPS; disponibilidade de bens e serviços que 

considerem critérios de sustentabilidade; incentivos e pressões institucionais para 

implementação das CPS (BRAMMER; WALKER, 2011).     

Acerca do primeiro fator, os autores esclarecem que, conquanto haja diversos 

exemplos de situações vantajosas, tanto no campo financeiro como no socioambiental, a 

inserção de critérios de sustentabilidade é geralmente percebida como fator de elevação dos 

custos das contratações. Assim, as autoridades públicas estão mais propensas a considerar 

critérios de sustentabilidade em seus contratos quando percebem a existência de um custo 

benefício positivo (RAO; HOLT, 2005). 

O segundo fator diz respeito à familiaridade com as CPS, pois para que os órgãos 

possam implantar um programa de contratações sustentáveis, torna-se essencial que os 

agentes atuantes nos setores responsáveis pelas contratações compreendam o conceito e 

objetivos das CPS e das respectivas políticas governamentais. De tal modo, Brammer e 

Walker (2011, p. 7) destacam a idéia de que 

 

[...] a sustentabilidade já é, por si só, um conceito controvertido e complexo e os 
profissionais responsáveis pelas contratações podem não ter as habilidades e 
conhecimento necessários para a implementação exitosa das contratações 
sustentáveis. Os estudos desenvolvidos têm evidenciado que os gerentes de compras 
não têm certeza de como incorporar as dimensões éticas e sociais em suas compras. 
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O terceiro fator considera os efeitos da disponibilidade de bens e serviços 

sustentáveis sobre as CPS, uma vez que, em muitas situações, a identificação de opções de 

fornecedores sustentáveis pode ser um grande obstáculo, que interfere na implementação de 

um programa de CPS (BRAMMER; WALKER, 2011). 

A identificação de fontes de informações sobre bens e serviços sustentáveis é uma 

etapa essencial para a implementação das CPS. A União Europeia (UE) desenvolve critérios 

para determinados grupos de produtos e serviços sustentáveis, periodicamente revistos e 

atualizados. Os produtos e serviços atualmente abrangidos são: papel; produtos e serviços de 

limpeza; equipamentos de tecnologia da informação; construção; transporte; móveis; 

eletricidade; alimentos e serviços de hotelaria; produtos têxteis; telefones celulares; janelas e 

portas de vidro; e construção de estradas (COMISSÃO EUROPEIA, 2011). 

A falta de dados ambientais, no que diz respeito à identificação e comparação da 

sustentabilidade de produtos e serviços, é, tipicamente, considerada um dos maiores 

obstáculos para as CPS. A complexidade e o custo das avaliações que consideram a análise do 

ciclo de vida do produto e a ausência de dados sobre aspectos sociais, restringem as 

contratações sustentáveis a um número limitado de produtos e serviços. 

O último fator relaciona-se com os incentivos e pressões institucionais para 

implementação das CPS, inserindo-se nesse âmbito o nível de suporte fornecido pelas 

diretorias e centros de decisões da instituição, bem como o apoio decorrente dos processos e 

das estruturas organizacionais (BANSAL; ROTH, 2000). 

Uehara et al. (2011) abordam a possibilidade de se aplicar, na implementação das 

contratações públicas, uma ferramenta comumente utilizada para gerenciamento de projetos, 

conhecida como “ciclo PDCA” – plan (planejar); do (executar); check (verificar); e act (agir 

ou aplicar melhorias). Para possibilitar a visualização dessa ferramenta, o autor utiliza o que 

denomina de “espiral de melhoria contínua”, onde, após as ações de planejamento, tem início 

a etapa de execução – Figura 05. Na etapa de verificação, é analisado como o processo está 

sendo realizado e se são necessárias mudanças. Na última etapa, são efetivadas as mudanças 

identificadas como necessárias, de forma a evitar a ocorrência dos mesmos erros. Depois de 

percorridas todas as etapas, deve-se retornar à fase inicial, uma vez que o ciclo está sempre 

recomeçando, mas sempre considerando as melhorias decorrentes da experiência anterior.  
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Figura 05 - Espiral de melhoria contínua. 
 

 

 

Fonte: Uehara et al. (2011, p. 77). 

 

Considerando a complexidade da inserção de critérios de sustentabilidade, além 

da utilização do “ciclo PDCA”, a Comissão Europeia (2011) destaca que a implementação das 

contratações sustentáveis exige uma abordagem passo a passo. Essa abordagem sugere a 

escolha de um pequeno grupo de produtos e serviços a serem inicialmente priorizados45. 

Dentre os fatores a serem considerados nessa escolha, incluem-se: as prioridades e 

particularidades das políticas públicas locais acerca dos aspectos socioambientais; a 

disponibilidade de produtos sustentáveis no mercado; e o preço de aquisição desses produtos, 

que deve considerar os custos envolvidos em todo o seu ciclo de vida - custo de aquisição, 

manutenção, uso e descarte final. 

No mesmo sentido, Betiol et al. (2012) asseveram a necessidade de o gestor 

público definir as famílias de produtos e/ou serviços prioritários para a inserção de critérios de 

sustentabilidade nas contratações do órgão, o que pode ser realizado considerando os riscos 

sociais e ambientais envolvidos e o impacto orçamentário. Outra possibilidade para a 

condução desse processo é a escolha de um produto considerado de grande visibilidade no 

âmbito das aquisições públicas, como papel, madeira e uso de embalagens. Betiol et al. (2012) 
                                                 
4 Biderman et al. (2008) mencionam o exemplo da França, que normatizou a obrigatoriedade de pelo menos 10% 
da frota de veículos operar com fonte de energia limpa. 
5 O Chefe do Departamento de Compras da cidade de Miskolc, na Hungria, destaca a necessidade de levar em 
consideração as limitações da equipe de funcionários e a disponibilidade de produtos no mercado. Nesse sentido, 
ele afirma não ser possível focar todos os produtos de uma só vez e aplicar-lhes uma grande quantidade de 
critérios de sustentabilidade. “[...] Temos de focalizar os aspectos mais importantes. A definição de critérios-
chave para grupos de produtos selecionados ajuda muito nesse processo.” (BIDERMAN et al., 2008, p. 73). 
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também mencionam a possibilidade de o órgão adaptar ferramentas da avaliação do ciclo de 

vida (ACV) para a seleção de tais produtos, tentando fazer uma projeção dos valores gastos na 

aquisição, uso, manutenção e descarte final adequado. 

 

Os atributos de sustentabilidade devem considerar a aferição de lucros, o bem-estar 
das pessoas e os limites do planeta. Embora comumente os critérios de 
sustentabilidade sejam divididos de forma genérica, chamados de “verdes”, 
“ecológicos”, “ambientais” e “sociais”, há maneiras mais específicas que ajudam o 
gestor e o técnico engajados a refletir com mais discrição e clareza. Os atributos de 
maior destaque na literatura sobre compras sustentáveis, tanto empresariais quanto 
públicas, são os seguintes: ambientais, diversidade, segurança, direitos humanos e 
compras de pequenas empresas locais [...]. Se o objetivo da organização é estar 
realmente alinhada a esses princípios, ela deverá fazer um esforço para integrar 
todos esses atributos às suas políticas e práticas de compras e contratações. 
(BETIOL et al., 2012, p. 109).  

 

Diversos atributos de sustentabilidade podem ser considerados em uma política 

para a implantação de um programa de CPS. Betiol et al. (2012) mostram uma proposta na 

qual os atributos de sustentabilidade são classificados em cinco dimensões, conforme 

sistematizado no Quadro 07. 

 

Quadro 07 – Atributos de sustentabilidade classificados em cinco dimensões 
 

DIMENSÃO 

 

ATRIBUTOS DE SUSTENTABILIDADE 

Ambiental 

 
• Usar a avaliação de ciclo de vida para verificar impactos 

ambientais de produtos e serviços; 
• Reduzir o material de embalagens; 
• Incentivar a concepção de produtos recicláveis ou 

reutilizáveis; 
• Considerar a toxicidade de materiais e produtos, 

matéria prima renovável, eficiência energética, uso de 
água, redução de emissões de gases e desperdícios. 

 

Diversidade 

 
• Comprar de empresas pertencentes a mulheres e a 

minorias, como quilombolas e indígenas. 
 

Segurança 

 
• Garantir o transporte seguro de insumos e produtos; 
• Garantir que as instalações dos fornecedores sejam 

operadas com segurança. 
 

Direitos Humanos 

 
• Visitar instalações dos fornecedores para garantir que 

eles não estejam usando trabalho análogo ao escravo; 
• Assegurar que os fornecedores adquirem produtos 

fabricados com o uso de mão de obra infantil; 



81 
 

• Verificar o cumprimento das leis trabalhistas pelos 
fornecedores; 
 

Compras de  
fornecedores locais 

• Comprar de micro e pequenas empresas; 
• Comprar de fornecedores locais. 

Fonte: BETIOL et al. (2012). 
 

Após a implantação de um sistema de contratações sustentáveis, a avaliação do 

progresso das ações nessa área dependerá, principalmente, de terem sido estabelecidas metas 

claras a serem alcançadas. Como exemplo, o órgão pode estipular um percentual de produtos 

sustentáveis ou de contratos que deverão incluir critérios de sustentabilidade. Entre as metas 

operacionais, estão também as ações de capacitação, em especial, dos profissionais que 

desenvolvem suas atividades nos setores de compras e contratos e a disponibilização de guias 

ou manuais sobre o tema para todo o corpo de funcionários. 

Além do estabelecimento de metas, um fator de grande relevância para a 

efetividade das CPS é a expressividade quantitativa das aquisições governamentais. Marron 

(2003) enfatiza que as CPS serão um instrumento mais eficaz de política ambiental quando o 

setor público figurar como grande comprador de produtos relevantes, como ocorre com os 

setores da construção de rodovias e defesa, nos quais o Governo é, em regra, o principal 

demandante. Uma implicação dessa constatação é que as CPS terão maior impacto em países 

que possuem estrutura governamental ampla e centralizada. 

Por sua vez, Betiol et. al. (2012) preferem adotar um posicionamento mais 

cauteloso, defendendo a posição de que não existe modelo único de estrutura ideal para a 

realização da CPS. Acerca das estruturas governamentais centralizadas, os autores ressaltam 

que elas podem possibilitar ganhos de escala, com maior economia e alcance dos benefícios 

das CPS, e, ao mesmo tempo, podem resultar em maiores gastos com transportes - o que 

implicaria impactos financeiros e ambientais em decorrência da emissão de gases de efeito 

estufa, por exemplo - bem como impossibilitar a opção por fornecedores locais, como critério 

social que pode ser considerado na implementação de um programa de CPS. 

 

4.4.1 A questão do menor preço e a redução do consumo 
 

A inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas é comumente 

vista como uma atividade que resultará em significativo aumento dos gastos governamentais 

na aquisição de bens e serviços. 
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Abordando os custos dos bens e serviços sustentáveis, Biderman et al. (2008) 

defendem a idéia de que, na realidade, a implementação de um programa de CPS possibilita a 

redução de gastos dos contribuintes, conforme será abordado no decorrer deste capítulo, além 

de possuir um efeito econômico positivo, porquanto utiliza as forças de mercado no lugar dos 

tradicionais instrumentos de comando e controle (CMC) para o alcance de objetivos 

socioambientais, estimulando a competitividade no setor produtivo para a oferta de produtos 

sustentáveis mais baratos. 

Os autores também destacam o fato de que, quando são considerados os custos de 

todo o ciclo de vida de um produto, em muitos casos, os produtos ambientalmente menos 

impactantes também são os mais baratos em longo prazo, mesmo que seus custos iniciais de 

aquisição sejam mais elevados (BIDERMAN, et al., 2008)6 7. 

 

Costuma-se acreditar que o preço dos produtos sustentáveis é muito elevado e os 
benefícios não justificam o tempo e os esforços exigidos. Na realidade, um 
programa de licitação sustentável é uma estratégia que combina diversas soluções 
inovadoras de compras. Se implementado adequadamente, não deve envolver custos 
adicionais. Além disso, tal programa melhora o custo-eficiência geral de operações 
licitatórias. Em muitos casos pode-se obter mais valor pelo mesmo custo ou até por 
menos. E mais, esse enfoque desonera a sociedade, que deixa de pagar pelos “custos 
externos” associados à produção de bens sem respeito ao meio ambiente e à 
população, já que os custos de poluição, saúde pública, desmatamento, entre outros, 
não são incluídos no preço dos produtos [...]. (BIDERMAN, et al., 2008, p. 30). 

 

De acordo com o ICLEI (2007), embora o preço inicial dos produtos sustentáveis, 

em muitos casos, possa se apresentar um pouco mais alto, isso não se exibe como uma regra 

geral, especialmente quando todos os custos referentes ao produto ou serviço durante seu 

ciclo de vida são considerados, e não apenas seu preço de aquisição. 

O ICLEI (2007) utiliza a Figura 06 para demonstrar que, apesar do maior preço de 

aquisição, verifica-se que muitos “produtos verdes” possuem custos menores de uso e 

descarte, possibilitando, além das considerações de cunho ambiental, um significativo retorno 

financeiro dos investimentos realizados. 

 

                                                 
6 Nesse sentido, os trazem apresentam como exemplo o caso da Marinha dos Estados Unidos, que obteve uma 
economia de US$ 1,2 milhão em apenas um ano (1998), após inserir critérios eficiência energética nas suas 
contratações (BIDERMAN, et  al., 2008). 
7 Biderman et al. (2008) também relatam o caso da cidade de Hamburgo, na Alemanha, que promoveu a troca de 
duas antigas lâmpadas ineficientes por uma lâmpada eficiente energeticamente, em 300 prédios públicos. Tal 
medida implicou uma redução do consumo anual de eletricidade com a economia de 225 mil euro na conta de 
energia de Hamburgo. 



83 
 

Figura 06 - Influência dos custos de uso e descarte sobre o custo total de 
produtos “verdes” e produtos “convencionais”. 

 

Fonte: Adaptado de ICLEI (2007). 
 

Tal situação pode ser exemplificada nos casos de edifícios energeticamente 

eficientes, que custam mais para serem construídos, mas que proporcionam um significativo 

retorno em curto prazo, e das lâmpadas fluorescentes, mais caras do que as lâmpadas 

incandescentes convencionais, mas duram dez vezes mais tempo e usam apenas 1/4 da 

eletricidade utilizada pelas lâmpadas incandescentes (ICLEI, 2007). 

 

[...] o custo real de um produto para o comprador é muito mais do que simplesmente 
o preço de compra pago por ele. [...]. Quando examinamos o caso da licitação 
sustentável, assim que os custos “ocultos” do ciclo de vida são levados em conta, as 
vantagens econômicas da compra de produtos sustentáveis ficam óbvias. Por 
exemplo, um edifício que administra sua energia de forma mais eficiente pode custar 
mais na construção, mas devido aos custos reduzidos de operação (por exemplo, 
contas de aquecimento ou refrigeração central) terá um período mais curto de 
recuperação do capital investido e um retorno mais elevado do investimento. [...] No 
caso de produtos energéticos eficientes, um preço de compra “elevado” está 
normalmente mais do que compensado por economias a longo prazo mais elevadas. 
(BIDERMAN, et al., 2008,  p. 44). 

 

Rüdenauer et al. (2007) relatam que um mapeamento do status das CPS em 25 

Estados-Membros da UE revelou que uma das maiores barreiras para a implementação das 

CPS é a crença de que os produtos sustentáveis custam mais caro. Partindo dessa constatação, 

os autores realizaram um estudo comparativo dos custos e benefícios das CPS em relação às 
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contratações públicas convencionais. O estudo compreendeu a comparação dos custos, 

considerando o ciclo de vida de produtos sustentáveis em relação a produtos não sustentáveis8. 

Os autores concluíram que não é possível generalizar a idéia de que os produtos 

sustentáveis são mais caros do que os não sustentáveis. Nesse sentido, constatou-se que, na 

maioria dos grupos de produtos analisados, a marca do produto possui influência muito maior 

sobre o preço que o critério de sustentabilidade. Assim, Rüdenauer et al. (2007) atestam que é 

possível produto sustentável de uma determinada marca ser mais barato do que um não 

sustentável de outra marca. 

O foco no custo do ciclo de vida do produto evidenciou que, na maioria dos casos, 

são os custos de operação responsáveis por uma parcela significativa dos custos totais das 

contratações públicas. Dessa forma, o produto que tem o menor valor de aquisição, muitas 

vezes, não representará a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. Nesse 

sentido, os autores concluem que, no caso dos produtos sustentáveis, “os custos mais baixos 

verificados durante a fase de uso/operação de um produto sustentável compensam os custos 

mais altos de aquisição.” (RÜDENAUER et al., 2007, p. 195). 

O sistema de compras compartilhadas é outra estratégia utilizada para evitar que 

os preços iniciais de aquisição não aumentem significativamente em decorrência da 

consideração de critérios de sustentabilidade. De acordo com Betiol et al. (2012), a opção 

pelo sistema de compras compartilhadas é uma medida eficaz para possibilitar ganhos de 

escala nas CPS, possibilitando a aquisição de produtos sustentáveis por valor igual ou inferior 

ao despendido na compra de produtos convencionais. 

Para Biderman et al. (2008), a opção por uma estrutura centralizada, onde a 

responsabilidade pelos processos de compras fica ao cargo de um departamento central, 

oferece vantagens para a implementação e redução dos custos das CPS. Assim, os autores 

também destacam as seguintes vantagens: alcance de práticas mais coerentes e coordenadas 

com menor esforço; monitoramento e controle do orçamento; e possibilidade de obter 

condições mais favoráveis de compra. 

A questão dos custos da aquisição de produtos sustentáveis também é fortemente 

influenciada pela capacidade de os usuários reduzirem o gasto dos materiais que lhes são 

postos à disposição. Rüdenauer et al. (2007) exemplificam que a redução na dosagem dos 

                                                 
8 Os produtos foram agrupados em onze grupos diferentes: construção, transporte coletivo; transporte individual 
(veículos); produtos e serviços de limpeza; vestimenta; eletricidade; produtos de tecnologia da informação 
(computadores e monitores); produtos de tecnologia da informação (impressoras e copiadoras); alimentação; 
papel; e móveis. A comparação dos custos considerou os valores verificados em quatro países: Suécia, Alemanha, 
Espanha e República Tcheca (RÜDENAUER et al., 2007). 
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produtos químicos utilizados para limpeza e o uso das duas face do papel para impressão 

constituem medidas que fazem parte de uma política de CPS e que resultam na redução dos 

gastos do órgão, em decorrência da redução da demanda de compra desses produtos9. 

A redução do consumo, por meio da modificação do comportamento dos usuários 

dos produtos e serviços, é uma das abordagens que faz parte da compreensão de consumo 

sustentável, bem como da sustentabilidade das contratações públicas. 

A redução da necessidade da compra é uma perspectiva que possui especial 

destaque no sistema de compras sustentáveis japonês. De efeito, a Green Purchasing Network 

(GPN) e a International Green Purchasing Network (IGPN)10, duas organizações sediadas no 

Japão atuantes na promoção das compras sustentáveis, possuem, dentre seus princípios 

básicos, a avaliação da real necessidade da compra como primeira ação a ser adotada na 

implantação de um programa de contratações sustentáveis (IGPN; GPNI, 2008). 

Assim, o ICLEI (2007) sugere algumas medidas que podem ser adotadas para 

minimizar a necessidade de compra: 

a) evitar a necessidade do uso do produto (utilizando e-mail no lugar de 

memorandos impressos, por exemplo); 

b) reduzir a quantidade de materiais para executar determinada tarefa; 

c) adquirir produtos que sejam duráveis, possíveis de reparar e de ser atualizados 

(como esses produtos serão substituídos com menor frequência, haverá uma 

redução no gasto com compras e na quantidade de lixo, energia e materiais 

necessários para fabricação de novos produtos); 

d) melhorar o armazenamento, o inventário e a gestão do estoque de produtos; 

e) comprar, quando possível, produtos em quantidade e de forma concentrada 

(isso minimiza os impactos decorrentes do transporte e da embalagem dos 

produtos); 

                                                 
9 Biderman et al. (2008) exibem dois casos que ilustram o impacto financeiro de uma política de CPS voltada, 
também, para a redução dos níveis de consumo. O programa de prevenção de desperdício de papel implantado 
pela cidade de Zurique e que resultou em uma economia de, aproximadamente, 65 mil euro no primeiro ano e 
125 mil euro nos anos subsequentes. No outro caso, a cidade de Wiener Neustadt, na Áustria, lançou, em 1996, 
uma iniciativa voltada para a redução dos impactos ambientais decorrentes do uso de produtos de limpeza, 
envolvendo, dentre outras ações, a capacitação dos funcionários que manuseavam os produtos. Como resultado, 
o Município conseguiu reduzir o uso de produtos de limpeza de 20% a 30%. Em termos financeiros, o programa 
resultou em uma economia de mais de 30% dos gastos anuais com serviços de limpeza.  
10 A GPN é uma organização sem fins econômicos, criada em 1996 pela Agência Ambiental japonesa para 
promover e disseminar as práticas de compras sustentáveis junto ao setor empresarial, ao poder público e à 
população. A IGPN foi criada em 2004 com o intuito de contribuir para o desenvolvimento e harmonização das 
práticas de compras sustentáveis no cenário internacional (IGPN; GPNI, 2008). 
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f) utilizar sistemas de prestação de serviços (utilizar serviços no lugar do objeto 

físico, como, por exemplo, contratar serviços de limpeza, de aluguel de móveis, 

dentre outros. Tal medida elimina a necessidade de compra, manutenção e 

descarte do produto e, ao mesmo tempo, promover a redução dos impactos 

ambientais); 

g) postergar a substituição de produtos o maior tempo possível; e 

h) capacitar funcionários para que utilizem os equipamentos de forma mais 

eficiente. 

Betiol et al. (2012, p. 129) ressaltam que, antes de verificar a possibilidade de 

adquirir produtos sustentáveis, o desafio começa pela redução do consumo desnecessário e do 

desperdício. Os autores advertem para o fato de que “o processo nem sempre é rápido, muitas 

vezes pressupõe mudanças de hábitos já arraigados [...].” E, quando se têm em conta os 

hábitos dos agentes que trabalham para a Administração Pública brasileira, essa questão se 

torna ainda mais complexa em virtude da presença de uma cultura do desperdício, da falta de 

zelo, da ausência de preocupação com o gasto desnecessário dos bens e serviços contratados 

pelo Governo. 

Além da mudança de hábitos, a redução dos níveis de consumo requer a superação 

de uma barreira que se exibe como muito maior e mais complexa em uma economia 

capitalista: a busca permanente do crescimento econômico. Ante essa situação, as palavras de 

Betiol et al. (2012) remetem para a inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações 

públicas, como alternativa remanescente tendo em apreço a dificuldade de ir de encontro a 

uma política nacional orientada ao crescimento do PIB e ao estímulo ao consumo. 

 

4.4.2 Guias e manuais de orientação  

 

A crescente atuação do Estado na busca pela inserção de critérios de 

sustentabilidade socioambiental em suas contratações demanda ações de capacitação e a 

edição de guias e manuais, visando a orientar o corpo de funcionários sobre os aspectos 

práticos envolvidos.  

Os guias e manuais de orientação buscam considerar desde os estádios iniciais de 

planejamento e dimensionamento dos gastos anuais da instituição, passando pela escolha de 

grupos específicos de produtos e o estabelecimento de metas, até o fornecimento de conselhos 

práticos sobre a identificação e a descrição técnica de bens e serviços sustentáveis – 
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considerando os fatores que podem ser levados em consideração adquirir tais produtos 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO; ICLEI, 2010). 

 Biderman et al. (2008) mencionam que alguns grandes entes públicos, com 

experiência nas CPS, desenvolveram os próprios manuais. A experiência de países 

desenvolvidos, como Japão, Suécia, Noruega, dentre outros, que saíram na frente na 

implementação das CPS, é comumente utilizada como referência por outros entes estatais. 

O Governos Locais para Sustentabilidade (ICLEI)11, uma associação de governos 

locais fundada em 1990, realiza parcerias com diversos países para o desenvolvimento de 

projetos e manuais voltados para a implementação das CPS (ICLEI, 2012). 

No Brasil, o ICLEI, em parceria com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da 

Fundação Getúlio Vargas (GVces), publicou, em setembro de 2008, a 2ª edição do “Guia 

Brasileiro de Compras Públicas Sustentáveis”. O guia está voltado para orientação dos 

governos – local, regional e nacional - em suas opções de compras, visando à inserção de 

critérios de sustentabilidade (BIDERMAN et al., 2008). 

No ano de 2009, o ICLEI, juntamente com o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), publicou um “Guia de Compras Sustentáveis para a 

Administração Federal” brasileira (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO; ICLEI, 2010).  

Outra iniciativa do MPOG, que será abordada de forma detalhada no capítulo 6, 

foi a criação de um sítio eletrônico específico sobre contratações sustentáveis, que reúne 

informações sobre eventos na área, iniciativas, publicações, legislação e uma relação de itens 

sustentáveis cadastrados no Catálogo de Materiais (CATMAT) do Sistema de Compras do 

Governo Federal (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO; 

ICLEI, 2012). 

 

4.5 Instrumentos para identificação de produtos e serviços sustentáveis 
 

Conforme abordado anteriormente, a implementação de um programa de CPS é 

intensamente influenciada pela possibilidade de identificar bens e serviços sustentáveis, bem 

como pela sua disponibilidade no mercado. Além dos conhecimentos técnicos que, muitas 

vezes, se fazem necessários, os custos e tempo demandados também são fatores que 

influenciam a identificação de produtos sustentáveis.  

                                                 
11 Na época da sua criação, o ICLEI recebeu a denominação de International Council for Local Environmental 
Initiatives, decorrendo daí a sigla que o identifica até os dias atuais, apesar da mudança do nome da entidade. 
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A escolha de um produto ou serviço mais sustentável é, segundo Biderman et al. 

(2008), o passo mais importante em uma contratação pública sustentável. Alguns produtos são 

considerados sustentáveis por serem fabricados com materiais reciclados ou por serem 

recicláveis, outros por conterem menor quantidade de substâncias tóxicas ou por consumirem 

menos energia. Além dos exemplos citados, diversos outros aspectos podem ser considerados 

para determinar se e o quão sustentável é um determinado bem ou serviço. 

 

Para decidir qual produto é preferível em termos ambientais, os cientistas acham 
necessário que sempre se faça uma comparação dos impactos ambientais dos 
produtos por meio da análise de seus ciclos de vida. Na verdade, produto sustentável 
é aquele que apresenta o melhor desempenho ambiental ao longo de seu ciclo de 
vida, com função, qualidade e nível de satisfação igual ou melhor, se comparado 
com um produto-padrão.  (BIDERMAN, et al., 2008, p. 63). 

 

Assim, para que o consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, possa optar por 

bens e serviços mais sustentáveis, sob o ponto de vista social e ambiental, é necessário que ele 

possa identificar esses bens e serviços e compará-los com outros da mesma natureza. Nesse 

aspecto, dois pontos são fundamentais: o desenvolvimento e padronização de instrumentos 

voltados para a identificação de bens e serviços menos impactantes, e a adoção de medidas 

que estimulem os fabricantes e fornecedores a adaptarem seus processos produtivos para a 

oferta de tais bens e serviços. 

 

4.5.1 Avaliação do ciclo de vida 

 

A avaliação do ciclo de vida (ACV) é caracterizada, de modo mais amplo, como 

uma técnica da gestão ambiental aplicável a bens e serviços, que tem por objetivo a 

identificação dos impactos ambientais durante todas as fases do produto12 (ABNT, 2009a). 

Portanto, a ACV consiste na avaliação da ação ambiental de um produto, processo, 

sistema ou função, desde uma perspectiva holística, visando a identificar seu impacto 

ambiental desde a extração da matéria-prima até seu descarte final, considerando, portanto, 

seu processamento, transporte, consumo, reutilização e reciclagem (BIDERMAN, et al., 

2008). Esse conceito é ordinariamente exemplificado por meio da expressão “do berço ao 

túmulo”. 

                                                 
12 De acordo com a ABNT NBR ISSO 14040:2009, a expressão “produto” é utilizada para se referir a qualquer 
bem ou serviço. 
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Para Betiol et al. (2012), a ACV ajuda a identificar os impactos ambientais de 

produtos e serviços ao longo de todo o seu ciclo de vida, quantificando o consumo de 

materiais e energia. Assim, a ACV se exprime como ferramenta que possibilita melhor 

conhecimento dos pontos forte e fracos, subsidiando a tomada de decisão. 

 

Esse método possibilita a identificação dos impactos ambientais mais importantes de 
um produto, quantifica os benefícios ambientais que podem ser alcançados por meio 
de melhorias em seu desenho e compara sua compatibilidade ambiental com 
produtos ou processos concorrentes. (BIDERMAN, et al., 2008, p. 64). 

 

A IGPN (2010) destaca que a consideração de aspectos de sustentabilidade não 

pode estar restrita à fase de disposição final (descarte), devendo estar presente em todo o ciclo 

de vida do produto – da extração e fabricação, até o transporte e descarte.  

Nesse sentido, a Organização acentua que as contratações públicas só serão 

sustentáveis quando as autoridades públicas considerarem os aspectos de sustentabilidade em 

todas as etapas da contratação (incluindo, por exemplo, a gestão e fiscalização dos contratos). 

Para muitos servidores, isso implica uma série de novas práticas, como a triagem de 

fornecedores, verificação do cumprimento de leis trabalhistas, bem como a inserção de 

critérios sociais e ambientais nas especificações técnicas dos documentos da licitação. 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o ICLEI (2010) destacam 

que a maior parte dos instrumentos que possibilitam a identificação de produtos mais 

ambientalmente sustentáveis esta baseada no conceito de ciclo de vida, que tem na ACV sua 

ferramenta de implementação. 

A avaliação realizada com o método da ACV demonstra situações que envolvem 

algum tipo de juízo de valor, como ao se decidir qual entre dois impactos adversos é o mais 

significativo. Em decorrência, o aprimoramento da credibilidade da ACV é buscado por meio 

do desenvolvimento de uma metodologia padronizada com registro nas séries ISO 

(BIDERMAN, et al., 2008). 

 

Tanto organizações privadas quanto os órgãos públicos usam a LCA13  como 
ferramenta de apoio para tomada de decisões. A LCA é aplicada, por exemplo, no 
desenvolvimento de políticas públicas de ecorrotulagem, aquisições governamentais, 
regulamentação de análises ambientais e políticas de guias tecnológicos. 
(BIDERMAN, et al., 2008, p. 64). 

 

                                                 
13  A expressão “life-cycle assessment” (LCA) também é, de ordinário, utilizada na literatura sobre avaliação do 
ciclo de vida. 
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Em 2006, a ISO expediu as normas ISO 14040 e ISO 14044, visando à 

uniformização dos procedimentos metodológicos para a realização de uma ACV. Ainda no 

ano de 2006, a ISO também publicou a norma ISO 14025, versando sobre os critérios para o 

desenvolvimento de rótulos ambientais do tipo III, que fornecem uma descrição detalhada 

sobre os impactos ambientais de produtos e serviços com base na ACV14 (BETIOL et al., 

2012). 

No Brasil, estão em vigor duas normas expedidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) sobre gestão ambiental e que abordam, especificamente, a ACV: a 

NBR ISO 14044 e a 2ª edição da NBR ISO 14040, ambas datadas de 21 de maio de 2009 e 

com teor técnico, estrutura e redação idêntica às normas ISO 14044 de 2006 e ISO 14040 de 

2006, respectivamente. Apesar de serem de implementação voluntária, as normas expedidas 

pela ISO visam a uniformizar o conceito e requisitos que devem ser observados na realização 

de um estudo de ACV, haja vista a proliferação de critérios e métodos de caráter duvidoso que 

utilizam a ACV de forma indevida, destacando vantagens ambientais inexistentes nos 

produtos de uma empresa que tenciona obter ganhos no mercado fazendo uso do slogan 

ambiental. 

A NBR ISO 14044 versa sobre os requisitos e orientações gerais para a realização 

de um estudo de ACV, enquanto a NBR ISO 14040 disciplina os princípios e a estrutura 

detalhada que uma ACV deve exibir. 

De acordo com a ABNT (2009a), um estudo de ACV é composto por quatro fases: 

de definição de objetivo e escopo; de análise e inventário; de avaliação de impactos e de 

interpretação. O escopo, a profundidade e a abrangência de uma ACV variam de acordo com 

o objeto e com o uso pretendido para o estudo. 

Mesmo não levando em consideração os aspectos e impactos econômicos e sociais, 

um estudo de ACV se presta a diversos usos. Nesse sentido, a ABTN (2009a, p. 5) destaca o 

fato de que 

 

A ACV pode subsidiar a identificação de oportunidades para a melhoria do 
desempenho ambiental de produtos em diversos pontos de seus ciclos de vida; o 
nível de informação dos tomadores de decisão na indústria e nas organizações 
governamentais ou não-governamentais (visando, por exemplo, ao planejamento 
estratégico, à definição de prioridades ou ao projeto ou reprojeto de produtos ou 
processos); a seleção de indicadores de desempenho ambiental relevantes, incluindo 
técnicas de medição; e o marketing (por exemplo, na implementação de um esquema 
de rotulagem ambiental, na apresentação de uma reivindicação ambiental ou na 
elaboração de uma declaração ambiental de produto). 

                                                 
14 Os rótulos ambientais do tipo III serão mais bem abordados adiante. 
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Apesar dos diversos benefícios mencionados pela ABTN (2009), o principal 

objetivo das empresas, que investem na realização de um estudo de ACV de determinado 

produto ainda está relacionado a questões de marketing. Mesmo assim, a ACV também aufere 

destaque na possibilidade de fornecer subsídios para melhor compreensão do processo 

produtivo, facilitando a identificação de prioridades para tomada de decisões. Além disso, o 

melhor conhecimento do processo produtivo, por meio de um estudo de ACV, pode ser útil 

para a adoção de medidas voltadas para o desempenho econômico da empresa, com a 

identificação e melhoria de possíveis ineficiências no processo que possam impactar os custos 

de produção. 

De acordo com Betiol et al. (2012), o primeiro estudo de ACV realizado no Brasil 

data de 1997, promovido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), que comparou 14 

tipos de embalagens de alimentos.  Os autores mencionam, ainda, que, no início da década de 

2000, empresas como Natura e Unilever também passaram a fazer uso da ACV para a 

identificação dos impactos ambientais de seus produtos. 

A ACV é uma ferramenta que possibilita se obter uma visão geral dos impactos 

ambientais associados a um produto, em todas as fases do processo produtivo. Em decorrência 

do tempo e dos recursos necessários para realizar uma ACV de determinado produto, muitas 

pequenas e médias empresas não possuem condição de desenvolver um estudo desse tipo. 

Além dos custos envolvidos na realização de um estudo de ACV de um produto 

ou serviço, o enfoque específico nos impactos ambientais também costuma ser apontado 

como fator limitante dessa ferramenta. Betiol et al. (2012) assinalam, no entanto, o recente 

desenvolvimento de uma metodologia social que considera aspectos como direitos humanos, 

saúde do consumidor, condições de trabalho e qualidade de vida da população. 

Betiol et al. (2012) também destacam o fato de que, no setor empresarial, cresceu 

a percepção de que reduzir os custos de produção, desconsiderando as externalidades 

ambientais, pode ser a alternativa mais cara, em decorrência de situações indiretas como as 

pertinentes à imagem da empresa, aos custos de manutenção ou descarte do produto, baixa 

durabilidade, dentre outros. 

Assim, o uso da ACV figura como uma ferramenta voltada para fabricantes que 

tencionam investir no “mercado verde”. A análise dos custos do ciclo de vida é classificada 

por Biderman et al. (2008) como umas das soluções mais inclusivas para a compra de 

produtos sustentáveis.  
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4.5.2 Rotulagem e certificação ambiental 

 

A rotulagem ambiental (eco-labelling) caracteriza-se como um instrumento, em 

regra, de caráter voluntário, que se aplica a produtos e serviços e visa à concessão do direito 

de uso de um rótulo, mediante o atendimento a um conjunto de requisitos técnicos qualitativos 

e quantitativos, que podem considerar diversos aspectos, como o material utilizado, ou 

características do processo de produção (BELSON, 2012; BIDERMAN, et al., 2008). 

Um rótulo ambiental é uma declaração acerca dos aspectos ambientais de um 

produto ou serviço, podendo aparecer sob a forma de um texto, símbolo ou elemento gráfico 

na etiqueta de um produto ou em uma embalagem, bem como na literatura sobre o produto, 

em boletins técnicos, em propaganda ou publicidade, dentre outros meios (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002; BELSON, 2012; GOLDEN, 2010). 

Esse instrumento facilita ou até mesmo possibilita aos consumidores a 

identificação de produtos mais sustentáveis sob o ponto de vista ambiental, encorajando a 

demanda e o fornecimento de bens e serviços ambientalmente menos impactantes 

(BIDERMAN, et al., 2008; IPEA, 2011). 

Aos rótulos ambientais também são atribuídas denominações como “selo verde”, 

“selo ecológico”, “declaração ambiental”, “rótulo ecológico”, “ecorrótulo”, “ecosselo” e 

“etiqueta ecológica”, dentre outras (IPEA, 2011). 

O IPEA (2011) menciona que é comum o uso das expressões rotulagem e 

certificação como sinônimos; no entanto, a rotulagem ambiental diz respeito às características 

do produto e está voltada para os consumidores finais, sejam pessoas físicas ou jurídicas.  Já a 

certificação ambiental visa a atestar a adequação ambiental dos métodos e processos de 

produção, estando, portanto, voltada para os fabricantes dos produtos.  

Por meio da certificação ambiental, o fabricante de determinado produto objetiva 

evidenciar que seus processos produtivos possibilitam a redução de determinados impactos 

ambientais, que variam de acordo com o tipo de certificação. Diferentemente, o rótulo 

ambiental atesta apenas o produto que o ostenta, e visa a chegar diretamente ao consumidor 

final, tornando determinado produto competitivo no “mercado verde” (IPEA, 2011). 

Godoy e Biazin (2001) propuseram, no ano de 2001, nomenclatura e classificação, 

citadas até nos estudos mais atuais, sobre rotulagem ambiental. As autoras diferenciam “selo 

verde” de “certificação ambiental”, como sendo duas categorias distintas. “Selo verde” seria o 

nome genérico atribuído a qualquer programa de rotulagem ambiental, possuindo como 

sinônimo as expressões “selo verde”, “selo ambiental”, “rotulagem ambiental”, “rótulo 
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ambiental” e “rótulo ecológico”. Por sua vez, a “certificação ambiental” se caracterizaria 

como um processo voltado para a empresa, visando à concessão de um diploma/certificado. 

As autoras destacam o fato de que uma empresa pode ter obtido uma certificação ambiental, 

sem possuir produtos com rótulos ambientais. 

Malgrado a regra geral, há também programas de certificação que atingem tanto 

indústrias como os consumidores finais. Tais programas emitem um selo ou rótulo para 

identificar os produtos fabricados com matérias-primas certificadas (IPEA, 2011). Um 

exemplo é o programa de rotulagem ambiental da Forest Stewardship Council (FSC), que 

será abordado detalhadamente na sequência. 

Sob o aspecto econômico, a rotulagem ambiental atua como instrumento orientado 

pela demanda estimulada pela “consciência ambiental” dos consumidores, ao mesmo tempo 

em que busca criar um mercado para produtos que possuam as mesmas funções dos 

“tradicionais”, mas que sejam ambientalmente menos impactantes (IPEA, 2011). 

 

Rótulos e declarações ambientais fornecem informações sobre um produto ou 
serviço em termos de suas características gerais, ou de um ou mais aspectos 
ambientais específicos. Compradores e potenciais compradores podem usar essas 
informações para escolher os produtos e serviços que desejam com base em 
considerações ambientais, entre outras. O fornecedor do produto ou serviço espera 
que a rotulagem ou as declarações ambientais influenciem a decisão de compra a 
favor de seu produto ou serviço. Se o rótulo ou declaração ambiental tiver esse efeito, 
a participação de mercado do produto ou serviço pode aumentar e outros 
fornecedores podem reagir, melhorando os aspectos ambientais de seus produtos ou 
serviços para poderem usar rótulos ambientais ou fazer declarações ambientais, 
resultando assim em menor impacto ambiental exercido por aquela categoria de 
produto ou serviço. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2002, p.1). 

 

Champalal (2012) classifica os rótulos ambientais como “instrumentos da nova 

política ambiental”, que visam a complementar os instrumentos de regulação tradicionais de 

comando e controle. Horne (2009) destaca o fato de que, na década de 1980 e no início dos 

anos 1990 houve um boom no interesse pela rotulagem ambiental, como tendência de um 

distanciamento das medidas de comando e controle governamentais, em direção a um modelo 

gestor de mercado baseado na autorregulação nos “novos instrumentos de política ambiental”. 

A rotulagem ambiental passou a figurar, decisivamente, como um instrumento de 

política ambiental, em 1977, com a criação do programa “Blue Angel” pelo Governo alemão. 

Desde então, os rótulos ambientais se tornaram uma das ferramentas de mercado de maior 

relevância para o alcance de objetivos na área ambiental (UNEP, 2005). 
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No campo internacional, a rotulagem ambiental ganhou destaque na Rio 92, 

quando a Agenda 21 Global consignou recomendação expressa de que os governos, em 

cooperação com o setor industrial e outros grupos pertinentes, deveriam estimular a expansão 

da rotulagem ambiental, bem como de outros programas de informação sobre produtos 

relacionados ao meio ambiente, visando a auxiliar os consumidores a fazerem escolhas 

informadas (BELSON, 2012). 

Atualmente, os rótulos ambientais são abundantes em quantidade e variedade. A 

maioria adota critérios multidimensionais baseados nas ACV, mas alguns estão voltados para 

aspectos específicos, como eficiência energética, não utilização de determinados compostos 

ou produtos químicos no seu processo de fabricação, dentre outros (BIDERMAN, et al., 

2008). Godoy e Biazin (2001) dividem os rótulos ambientais em dois grandes grupos: os 

rótulos ambientais de primeira parte e os rótulos ambientais de terceira parte. Os de primeira 

parte são também denominados de “declarações ambientais” ou “autodeclarações ambientais”, 

uma vez que são emitidos pelo próprio fabricante do produto ou prestador do serviço. Godoy 

e Biazin (2001) os qualificam como os selos que mais ensejam polêmicas, podendo conter 

informações parciais ou incorretas, em virtude do interesse comercial do fabricante.  

Por sua vez, os rótulos de terceira parte correspondem aos programas de 

rotulagem desenvolvidos e ofertados por organizações de terceira parte, independentes, 

portanto, do fabricante. Os rótulos ambientais de terceira parte podem ter caráter voluntário 

ou mandatário. O Quadro 08 sintetiza a classificação e as principais características dos tipos 

de rótulos ambientais. 

 

Quadro 08 - Classificação dos rótulos ambientais. 

 
RÓTULOS DE PRIMEIRA PARTE 

(do fabricante) 

 
São as denominadas autodeclarações ambientais. Decorrem da 
iniciativa do próprio fabricante, tendo, portanto, caráter voluntário. 
Este tipo de rótulo costuma ser suscetível de questionamentos, pois 
como existem interesses comerciais envolvidos, pode conter 
informações parciais ou incorretas. 
 

 
RÓTULOS DE TERCEIRA PARTE 

(desenvolvidos e concedidos por 
organizações independentes; sem 

vínculo com o fabricante) 

 

 
Voluntários – neste caso o fabricante busca a rotulagem. São rótulos 
positivos, pois, representam uma premiação e são utilizados como 
instrumentos de marketing. São informativos ao consumidor e diferem 
dos rótulos informativos de produtos, que apresentam dados 
técnicos. Ex: Blue Angel, Green Seal, Ecolabel, dentre outros. 
 
 
Mandatários – possuem caráter obrigatório. Podem ser divididos em 
dois grupos: 
 

• Rótulos Informativos - apresentam informações técnicas, 
como, por exemplo sobre as especificações do nível de 
amperagem de determinado produto eletrônico; 

Continua 
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• Rótulos de alerta ou de aviso de risco – informam sobre 

possíveis danos ao ambiente ou a saúde humana. Como 
exemplo podem ser citados os rótulos presentes em 
agrotóxicos, inseticidas, fungicidas, dentre outros.   

 
Fonte: Adaptado de Godoy e Biazin (2001) e Oliveira (2008). 
 
 

Com base na classificação proposta por Godoy e Biazin (2001), constata-se que a 

rotulagem ambiental, propriamente dita, se concentra nos rótulos ambientais de caráter 

voluntário, uma vez que decorrem do intuito voluntário do fabricante de produtos ou do 

fornecedor de serviços de evidenciar o menor impacto ambiental do seu produto em 

comparação com outros com os mesmos atributos. 

Os rótulos ambientais também podem ser classificados como baseados em um só 

ou em múltiplos atributos. Golden (2010) esclarece que os rótulos baseados em um atributo 

único se referem a apenas um aspecto ambiental, como, por exemplo, eficiência energética. Já 

os rótulos de critérios múltiplos abrangem diversas externalidades ambientais de um produto, 

considerando, em regra, aspectos da ACV do produto. Apesar das críticas aos rótulos 

baseados em atributo único, Golden (2010) considera que ambos desempenham relevante 

papel em prover soluções e atender às diversas necessidades do mercado. 

Os rótulos ambientais também podem ser classificados em pertencentes e/ou 

geridos pelo Estado ou por entidades não governamentais, com ou sem fins lucrativos. A 

entidade que criou o programa de rotulagem ambiental também se mostra como proprietária 

dos direitos de uso da marca registrada do rótulo. A organização proprietária do rótulo 

ambiental não tem a prerrogativa de utilizar o rótulo, mas de controlar seu uso pelos 

requerentes cujos produtos atendam os requisitos estabelecidos pelo programa de rotulagem 

(BELSON, 2012). Essa lógica só se aplica aos rótulos ambientais de terceira parte, 

classificados pela ISO como rótulos dos tipos I e III, uma vez que as autodeclarações 

ambientais não visam a certificar produtos ou serviços de terceiros. 

Com base no IPEA (2011) e na Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (1997), a Figura 07 ilustra as etapas envolvidas no 

desenvolvimento de um rótulo ambiental. 

 

 

 

 

 

Continuação  
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Figura 07 - Etapas de desenvolvimento de um rótulo ambiental 

 

 

 

Fonte: Adaptado de IPEA (2011) e Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (1997). 

 

A primeira etapa compreende a realização de uma pesquisa para a identificação 

dos produtos e serviços relevantes para fins de rotulagem ambiental. Tal seleção envolve a 

avaliação dos impactos ambientais dos produtos e serviços considerados relevantes, tendo em 

apreço as trocas de matéria e energia entre o sistema de produção e o meio ambiente. A 

seleção se faz necessária, uma vez que o desenvolvimento de sistemas de rotulagem ambiental 

para produtos e serviços é complexo e dispendioso, tornando necessário identificar os 

produtos e serviços mais representativos em termos de volume de aquisições, impactos 

ambientais, dentre outros fatores.  

Na segunda etapa, tem início o desenvolvimento dos critérios para a concessão do 

rótulo ambiental, que pressupõe a definição dos aspectos metodológicos de avaliação da 

conformidade. Uma vez definidos os critérios, na terceira etapa, eles são submetidos à 

consulta pública. De acordo com o IPEA (2011), um comitê de aprovação deve analisar e 

encaminhar as proposições, decorrentes da consulta pública, para consolidação final dos 

critérios. As etapas seguintes envolvem o “encaminhamento dos critérios para o órgão 

competente”15 e a obtenção do rótulo ambiental apenas para o produto ou serviço selecionado. 

                                                 
15 No Brasil, cabem à ABNT a análise e a aprovação dos critérios para a concessão do rótulo ambiental. 
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Em relação aos rótulos ambientais, Biderman et al. (2008) destacam que, com a 

emergência da problemática ambiental, proliferou o aparecimento dos mais diversos tipos de 

rótulos, cujo principal objetivo é obter vantagem competitiva no mercado, atraindo o 

consumidor preocupado com o comprometimento socioambiental dos fabricantes de produtos 

e dos prestadores de serviços. No ano de 2010, já se estimava a existência de cerca de 400 

rótulos ambientais voltados para diversas categorias de produtos no mercado mundial 

(GOLDEN, 2010). 

A credibilidade dos selos utilizados por alguns produtos que se intitulam 

sustentáveis, também se expressa como uma questão a ser avaliada. De acordo com a 

International Organization for Standardization (2012), o intuito do consumidor de ser mais 

ambientalmente consciente, muitas vezes, esbarra na ausência de implementação, pelo setor 

produtivo, de instrumentos que possibilitem uma escolha informada, bem como no uso 

inadequado de informações que passam uma falsa imagem de sustentabilidade ambiental de 

um produto, situação para a qual é utilizada a expressão “green-washing”16.  

Tal é o que acontece com um detergente que exibe um rótulo, identificando-o 

como um produto “verde”, por não conter fosfato na sua composição. O consumidor, no 

entanto, seja ele pessoa física ou jurídica, dificilmente terá o conhecimento prévio de que 

fosfatos não são utilizados na fabricação de detergentes há mais de 20 anos. Muitos rótulos e 

declarações ambientais possuem informações cientificamente imprecisas ou, muitas vezes, 

trazem frases do tipo “feito com cuidado ao meio ambiente”, no intuito de sensibilizar o 

consumidor preocupado com as questões ambientais. Além de serem vazias de significado, 

tais afirmações não se fazem, em regra, acompanhar de informações que evidenciem o real 

impacto ambiental do produto (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2012). 

Malgrado os problemas pertinentes à prática do “green-washing”, diversos 

autores (BIDERMAN, et al., 2008; COMISSÃO EUROPEIA, 2011; IGPN, 2010; IPEA, 

2011; ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 1997) destacam a relevância da rotulagem ambiental para estimular os 

fabricantes a internalizarem os custos ambientais dos processos produtivos, e para auxiliar os 

consumidores a fazerem escolhas mais bem informadas sobre o impacto ambiental de 

produtos e serviços. 

                                                 
16 No Brasil, a expressão é traduzida como “maquiagem verde”. 
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Além disso, algumas ações se destacam no combate ao “green-washing”, dentre 

elas o desenvolvimento de critérios metodológicos específicos para a rotulagem ambiental 

pela International Organization for Standardization (ISO), com a expedição das normas da 

série ISO 14020, e a criação de organizações como a Global Ecolabelling Network (GEN), 

que atua no desenvolvimento e na promoção da credibilidade dos programas de rotulagem 

ambiental capitaneados por entidades governamentais e não governamentais. 

Betiol et al. (2012) ressaltam que os sistemas de rotulagem ambiental se fazem 

cada vez mais presentes no mercado como fator de destaque dos fabricantes que decidem 

investir na modificação de seus processos produtivos, visando a obter preços mais 

competitivos e, principalmente, se inserirem no mercado de produtos “verdes”.  

Em muitos casos, a rotulagem ambiental de produtos e serviços decorre das 

pressões do mercado internacional, e, em alguns casos, é apontada como elemento que serve 

de barreira no comércio internacional.  

Os rótulos ambientais, no entanto, continuam em acelerado desenvolvimento e são 

apontados, em muitos estudos, como um dos instrumentos que mais contribuem para auxiliar 

o consumidor na realização de escolhas informadas, e para a implementação das contratações 

sustentáveis, seja por meio da sua exigência direta ou do uso dos critérios dos programas de 

rotulagem para auxiliar a especificação técnica dos produtos e serviços demandados pelas 

autoridades públicas. Nesse sentido, Betiol et al. (2012, p.78), referindo-se aos sistemas de 

rotulagem ambiental, concluem que 

 

Do consumo energético à extração de madeira na floresta, o atestado de boas 
práticas é visto como instrumento que orienta as compras sustentáveis e agrega valor 
a marcas pelos atributos de sustentabilidade. [...] Os selos se diferenciam pela 
abrangência, rigor e, principalmente, prestígio no mercado. Embutem conceitos que 
adicionam valora marcas e produtos, mas também contribuem com práticas que 
subsidiam políticas públicas. Algumas certificações alcançam todos os elos da 
cadeia, rastreando o cumprimento de seus critérios, o que garante a origem 
sustentável do produto. 

 

A IGPN (2010) menciona que a identificação de produtos e serviços sustentáveis 

pode ser intimidante, considerando a dificuldade de sopesar a importância de aspectos 

ambientais nas categorias e características dos produtos. Portanto, muitos consumidores, 

incluindo autoridades públicas, enfrentam dificuldades para identificar que tipo de compra 

representa, de fato, aquisição sustentável. É nesse contexto que a rotulagem ambiental pode 

desempenhar um papel fundamental para a implementação de um programa de CPS.  
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Tendo em apreço os programas de certificação brasileiros, Betiol et al. (2012) 

destacam os impactos do Selo Procel Eletrobrás (Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica) na melhoria da eficiência energética dos eletrodomésticos comercializados 

no País. Além de citarem que o rótulo é utilizado como referência de compra por mais de 70% 

dos consumidores brasileiros, os autores mencionam que os refrigeradores produzidos 

atualmente consomem 60% menos energia do que os comercializados há uma década, o que 

representa uma economia acumulada de R$ 6 bilhões nas contas de energia. “Em duas 

décadas, a redução no consumo equivale à geração da usina nuclear de Angra I, durante 40 

meses, em potência máxima.”  (BETIOL et  al., 2012, p. 78). 

 

Trata-se de um processo em franco crescimento, principalmente quando o governo 
sinaliza mais claramente que incentivará a adoção de selos verdes’, afirma Guy 
Landvocat, gerente de certificação de sistemas da ABNT. A instituição mantém um 
programa de rotulagem ambiental, o Beija-Flor, do qual participam 70 produtos – de 
móveis de escritório a higienizadores de mãos. A iniciativa se inspira nas normas 
ISO 14020 (processos de rotulagem ambiental) e 14024 (procedimentos que 
consideram critérios da Avaliação de Ciclo de Vida). (BETIOL et al., 2012, p. 79). 

 

Em 1997, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) já relatava o papel desempenhado pela rotulagem ambiental como ferramenta para a 

identificação de produtos sustentáveis nas contratações públicas de países como Canadá e 

Japão (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 1997). 

No mesmo sentido, segundo o Center for International Environmental Law 

(2005), a rotulagem ambiental pode ser utilizada como ferramenta essencial para a proteção 

ambiental e para o sucesso das CPS. Quando utilizadas conjuntamente, como ocorre quando 

as normas governamentais autorizam aquisição de bens e serviços ecorrotulados, ou quando 

um programa de CPS utiliza os critérios de rótulos ambientais para a identificação de 

produtos sustentáveis, elas têm o potencial de criar enormes incentivos para o mercado de 

bens e serviços sustentáveis e, consequentemente, de contribuir para a promoção do 

desenvolvimento sustentável (CENTER FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 

LAW, 2005). 

De acordo com a Comissão Europeia (2011), no contexto das CPS, os rótulos 

ambientais podem ser usados de duas maneiras: na elaboração das especificações técnicas, 

auxiliando na definição das características dos bens ou serviços sustentáveis; e para atestar a 
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conformidade com os requisitos estabelecidos pela autoridade pública no processo de 

aquisição.  

Segundo Biderman et al. (2008), não há ilegalidade em se exigir a conformidade 

com os critérios adotados por determinados sistemas de certificação, o que poderia ser 

demonstrado previamente, como requisito de habilitação, ou no decorrer do processo de 

contratação. O rótulo ambiental poderia ser admitido como prova do atendimento dos critérios 

estabelecidos pelo órgão público, o que não impediria que os licitantes utilizassem outros 

meios para evidenciar o cumprimento de tais critérios, como a apresentação de documento 

expedido por um agente terceirizado com credibilidade. Amparado nessa linha, Biderman et 

al. (2008) delineiam uma estrutura hipotética, reproduzida no Quadro 09, utilizada nas 

contratações realizadas por várias autoridades públicas na Europa. 

 
Quadro 09 - Estrutura hipotética para o uso dos critérios de selos ambientais nas 
contratações sustentáveis de órgãos governamentais.  

 
• O produto deve obedecer todos os critérios da versão atualizada do Selo “X”, disponível 

em: <www.seloverdX.org>; 
• O selo X será aceito como prova de cumprimento dos critérios, assim como a verificação de 

cumprimento por um agente terceirizado com credibilidade. Para ser aceito como tal, deve-
se providenciar a documentação de que a agência tem o conhecimento e experiência de... 
(inserir especialidade apropriada dependendo do produto ou serviço a ser adquirido)... e 
ser completamente independente da entidade que participa da licitação.  
 

Fonte: Biderman et al. (2008, p. 68). 

 

Malgrado a necessidade de opções que facilitem a identificação de produtos e 

serviços que verdadeiramente considerem critérios de sustentabilidade ambiental e social em 

seus processos, a estrutura hipotética descrita no Quadro 09 tem, em termos de custo para a 

empresa licitante, resultado idêntico ao da obtenção do próprio selo. Além do custo para que 

um terceiro com credibilidade avalie e ateste que o produto da empresa licitante atende todos 

os critérios de determinado selo, dificilmente haverá tempo hábil para que, antes do término 

do procedimento licitatório, tal avaliação tenha sido concluída. Assim, o estabelecimento de 

obrigação de atendimento dos critérios de um determinado selo não diverge, em termos 

restritivos, da obrigação do produto do fabricante ou fornecedor interessado em possuir o 

rótulo ambiental utilizado como parâmetro. 

A abordagem sobre a legalidade do uso de selos ambientais será aprofundada mais 

adiante, tendo em apreço as especificidades do processo licitatório brasileiro. 

Talvez a solução ideal para respaldar a utilização dos selos ambientais dependa de 

uma atuação estatal positiva, com vistas a promover ampla avaliação dos selos existentes no 
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mercado, expedindo normatização acerca dos selos que poderiam ser utilizados nos 

procedimentos licitatórios, elaborando um catálogo de empresas sustentáveis, com seus 

respectivos produtos e serviços avaliados como tais, de forma similar ao denominado 

“Catálogo Sustentável” proposto pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da 

Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)17, ou, 

ainda, criando uma estrutura para avaliar a sustentabilidade dos produtos das empresas 

interessadas, com suporte em critérios previamente estabelecidos que podem ser constituídos 

com base nos parâmetros adotados pelos programas de rotulagem ambiental.   

 

4.5.2.1 As normas da ISO sobre rótulos e declarações ambientais 

  

Visando a normatizar, por meio do estabelecimento de um método aceitável de 

ecorrotulagem a ser utilizado como paradigma, e facilitar a identificação de metodologias de 

caráter duvidoso adotadas por alguns fabricantes, a ISO18expediu a série ISO 14020, 

composta por normas que versam, especificamente, sobre rotulagem ambiental 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2013). A 

normalização da rotulagem ambiental pela ISO também foi motivada pela necessidade de 

organizar um sistema confiável, ante a proliferação de selos ambientais sem padrões comuns 

regulatórios (IPEA, 2011). 

As normas que fazem parte da série ISO 14020 visam a fornecer às empresas um 

conjunto de parâmetros, reconhecidos internacionalmente, que podem ser utilizados para a 

rotulagem e declaração ambiental de bens e serviços. 

A ISO 14020:2000 aborda os princípios gerais sobre rótulos e declarações 

ambientais, enquanto as demais normas da série versam sobre tipos específicos de rotulagem 

ambiental, devendo ser utilizadas em conjunto com a ISO 14020:2000.  

                                                 
17 O “Catálogo Sustentável”, disponibilizado no endereço “www.catalogosustentavel.com.br” foi criado no ano 
de 2008 como iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da FGV, visando a estimular a 
adoção de boas práticas de consumo por meio da divulgação de produtos e serviços sustentáveis. Os produtos e 
serviços presentes no Catálogo são aqueles que atendem os critérios estabelecidos ao longo das pesquisas. 
Apesar de, em sua primeira versão, o Catálogo considerar apenas critérios de sustentabilidade ambiental, os 
pesquisadores do GVces anunciavam o intuito de incluir critérios sociais como saúde, educação, cumprimento 
das obrigações trabalhistas, dentre outros.  Atualmente, verifica-se que o Catálogo foi retirado do endereço onde 
estava disponível e não foi localizado qualquer comunicado do GVces esclarecendo sobre a situação, bem como 
acerca da continuidade do projeto. 
18 Considerando que a International Organization for Standardization teria acrônimos em vários idiomas, os 
fundadores da Organização decidiram dar-lhe a forma abreviada ISO, em remissão à palavra grega ίσος, que 
significa igual. Assim, em qualquer país e idioma, a forma abreviada para a organização será sempre a expressão 
ISO. 
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De acordo com a ISO 14020:2000, o objeto de todo e qualquer rótulo e declaração 

ambiental é promover, por meio da comunicação e fornecimento de informações precisas e 

verificáveis, e que não sejam enganosas, sobre os aspectos ambientais de produtos e serviços, 

a demanda e o fornecimento de produtos e serviços com menor impacto ambiental 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002). 

Nesse sentido, a norma ISO 14020:2000 exprime, em forma de enunciado, nove 

princípios gerais, descritos no Quadro 10, que devem ser seguidos pelos programas de 

rotulagem ambiental. 

 

Quadro 10 - Princípios gerais da rotulagem ambiental, de acordo com a norma ISO 
14020:2000. 

• Princípio 1 
Enunciado: Rótulos e declarações ambientais devem ser precisos, verificáveis, relevantes e não 
enganosos. 

• Princípio 2 
Enunciado: Procedimentos e requisitos para rótulos e declarações ambientais não devem ser 
elaborados, adotados ou aplicados com intenção de, ou efeito de, criar obstáculos desnecessários 
ao comércio internacional. 

• Princípio 3 
Enunciado: Rótulos e declarações ambientais devem basear-se em metodologia científica que seja 
suficientemente cabal e abrangente para dar suporte às afirmações, e que produza resultados 
precisos e reproduzíveis. 

• Princípio 4 
Enunciado: As informações referentes aos procedimentos, metodologias e quaisquer critérios usados 
para dar suporte a rótulos e declarações ambientais devem estar disponíveis e ser fornecidas a 
todas as partes interessadas sempre que solicitadas. 

• Princípio 5 
Enunciado: O desenvolvimento de rótulos e declarações ambientais deverá considerar todos os 
aspectos relevantes do ciclo de vida do produto. 

• Princípio 6  
Enunciado: Os rótulos e declarações ambientais não devem inibir inovações que mantenham ou 
tenham potencial de melhorar o desempenho ambiental. 

• Princípio 7  
Enunciado: Quaisquer requisitos administrativos ou demandas de informações relacionadas a rótulos 
e declarações ambientais devem ser limitados àqueles necessários para estabelecer a conformidade 
com os critérios e normas aplicáveis dos rótulos e declarações ambientais. 

• Princípio 8  
Enunciado: Convém que o processo de desenvolvimento de rótulos e declarações ambientais inclua 
uma consulta participativa e aberta às partes interessadas. Convém que sejam feitos esforços 
razoáveis para chegar a um consenso no decorrer do processo. 

• Princípio 9  
Enunciado: As informações sobre aspectos ambientais dos produtos e serviços relevantes a um 
rótulo ou declaração ambiental devem ser disponibilizadas aos compradores e potenciais 
compradores junto à parte que faz o rótulo ou declaração ambiental. 

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002). 

 

O IPEA (2011) acrescenta ser desejável que os programas de rotulagem ambiental 

sejam conduzidos por uma entidade de terceira parte e de forma imparcial. Além disso, que 

não possuam cunho excludente ou discriminatório, sendo acessíveis a empresas e produtores 

de qualquer porte e capital, e que sejam transparentes, de forma que seja possível o controle 

social sobre os bens e serviços que estão sendo certificados. 
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As demais normas da série ISO 14020 estabelecem critérios e requisitos 

específicos para as declarações e rótulos ambientais. De acordo com a classificação da ISO, 

os programas de rotulagem ambiental são divididos em três categorias: rótulos dos tipo I, II e 

III (IPEA, 2011). 

 A ISO 14024:1999 versa sobre os princípios e procedimentos para o 

desenvolvimento de programas de rotulagem ambiental do tipo I, incluindo a seleção de 

categorias e características funcionais de produtos e critérios para avaliar e demonstrar sua 

conformidade.  Assim como para o desenvolvimento de programas de rotulagem ambiental, a 

ISO 14024 também estabelece os procedimentos de certificação para a concessão de rótulos e 

declarações ambientais do tipo I (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2004). 

Os selos do tipo I são concedidos e monitorados por uma terceira parte 

independente, como órgãos governamentais ou instituições internacionalmente reconhecidas, 

possuindo, em regra, maior confiabilidade (IPEA, 2011). 

Assim, os programas de rotulagem ambiental do tipo I, se caracterizam como 

programas de terceira parte, que outorgam uma licença para uso do seu rótulo ou selo 

ambiental em produtos e serviços que satisfaçam um conjunto de requisitos, identificando 

produtos que são preferíveis, do ponto de vista ambiental, dentro de uma mesma categoria 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2012). 

Os programas de rotulagem ambiental do tipo I são de caráter voluntário, aplicam-

se a quaisquer bens ou serviços e podem ser operacionalizados por entidades públicas ou 

privadas e ter natureza regional, nacional ou internacional (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2012). 

Existem diversos programas de rotulagem ambiental do tipo I. Muitos ganharam 

abrangência internacional e são reconhecidos mundialmente, como o Nordic Swan, o japonês 

Eco Mark19 e programa do Forest Stewardship Council (FSC). 

Cada programa de ecorrotulagem desenvolve critérios próprios para a avaliação 

de determinados produtos e serviços. Não existe obrigatoriedade de observância da ISO 

14024:1999, no entanto, como os programas de rotulagem se preocupam com a visibilidade e 

credibilidade dos rótulos que outorgam, costumam se pautar de acordo essa norma e utilizar 

isso como estratégia de marketing. 

                                                 
19 A ISO 14024 fornece os requisitos para a operacionalização de programas de ecorrotulagem, como o Nordic 
Swan e o Eco Mark (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2012). 
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Dentre as regras estabelecidas pela norma ISO 14024 para os programas de 

rotulagem do tipo I, destacam-se as constantes no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Requisitos e critérios estabelecidos pela norma ISO 14024:1999 para os 
rótulos ambientais do tipo I. 

 

• Necessidade da empresa solicitante da outorga de uso do rótulo ambiental estar em 
conformidade com a legislação ambiental e outras legislações pertinentes; 

• Deve ser considerado o ciclo de vida completo20 do produto quando do estabelecimento dos 
critérios ambientais deste produto; 

• Os critérios ambientais dos produtos devem ser estabelecidos em níveis passíveis de serem 
atingidos e devem levar em consideração os impactos ambientais relativos à capacidade e à  
precisão da medição; 

• Os critérios ambientais e os requisitos funcionais do produto, para cada categoria de produto, 
devem ser estabelecidos para um período de validade predefinido; 

• Sugere-se que os métodos de avaliação da conformidade utilizados pelo programa de 
rotulagem ambiental do tipo I, considerem, em ordem de precedência: as normas ISO; outras 
normas reconhecidas internacionalmente; normas regionais e nacionais; outros métodos que 
possam ser repetidos, reproduzidos e que sigam princípios aceitos de boas práticas 
laboratoriais;  

• A solicitação e a participação em programas de rotulagem ambiental devem estar abertas a 
todos os requerentes em potencial; 

• O desenvolvimento e a seleção de critérios devem basear-se em sólidos princípios científicos; 
• Os programas de rotulagem ambiental do tipo I devem apresentar imparcialidade, evitando 

influências indevidas, e devem ser capazes de demonstrar que as fontes de financiamento 
não geram conflitos de interesses. 
 

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004). 
 

A norma ISO 14021:1999 aborda a rotulagem do tipo II, especificando os 

requisitos para as autodeclarações ambientais21, incluindo textos, símbolos e gráficos, acerca 

dos produtos. A norma também descreve a metodologia de avaliação e verificação para as 

autodeclarações (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2012). 

As autodeclarações ambientais podem ser estampadas diretamente no produto, 

e/ou nas embalagens, mas não estão restritas a esses meios, podendo também ser divulgadas 

por meio de instrumentos publicitários, como televisão e internet. As autodeclarações 

ambientais possuem caráter voluntário e podem ser utilizadas para os mais diversos produtos 

e serviços (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2012). 

Considerando seu caráter voluntário, nenhuma empresa está obrigada a fazer uso 

de autodeclarações ambientais, no entanto, para as empresas que optam por empregar esse 

instrumento, as regras estabelecidas na ISO 14021:1999 visam a garantir que tais declarações 

                                                 
20 De acordo com a ISO 14024, os estádios do ciclo de vida que devem ser considerados pelos programas de 
rotulagem ambiental do tipo I devem incluir: extração dos recursos, fabricação, distribuição, uso e descarte 
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2012). 
21 As autodeclarações ambientais são as realizadas pelos próprios fabricantes, importadores ou distribuidores dos 
produtos que as ostentam. 
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possuam significado claro e sejam úteis para os consumidores (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2012). 

Dentre os benefícios decorrentes da uniformização das regras para o uso de 

autodeclarações ambientais, podem ser citados: declarações ambientais precisas, verificáveis e 

que não sejam enganosas; aumento do potencial do mercado em estimular melhorias 

ambientais na produção, nos processos e nos produtos; prevenção ou minimização das 

autodeclarações de caráter abusivo; redução das distorções no uso de autodeclarações 

ambientais; aumento das oportunidades para que os consumidores façam escolhas informadas 

sobre bens e serviços (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

2012). 

Todas as autodeclarações ambientais devem observar três requisitos básicos: ser 

precisas e não induzir a erros; ser fundamentadas e verificadas; e não devem resultar em 

interpretações equivocadas. Dessa forma, de acordo com a ISO 14021:1999, nas 

autodeclarações ambientais, não devem ser utilizadas expressões vagas ou que, de forma 

genérica, indiquem algum benefício ambiental. Assim, não devem ser utilizadas expressões 

como “não agride o meio ambiente”, “verde”, “amigo da natureza”, “ambientalmente seguro”, 

“não poluente”, dentre outras (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2012). 

Relevante destacar que a ISO 14021 veda, expressamente, o uso de declarações de 

sustentabilidade22. A norma adota a concepção de desenvolvimento sustentável trazido pelo 

Relatório de Brundtland, mas considera que os conceitos envolvidos na sustentabilidade são 

altamente complexos e ainda se encontram em estudo no momento atual. Assim, “[...] 

considerando a inexistência de métodos definitivos para mensurar a sustentabilidade ou 

confirmar seu cumprimento, nenhuma declaração de sustentabilidade deve ser feita.” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013b, p. 5). 

A ISO 14021:1999 estabelece a necessidade de serem utilizados textos 

explicativos sempre que uma autodeclaração ambiental, isoladamente considerada, tenha a 

probabilidade de resultar em uma interpretação equivocada. Além dos requisitos básicos, uma 

autodeclaração ambiental, assim como seus textos explicativos, estão sujeitos aos requisitos 

específicos detalhados no Quadro 12.  

 

                                                 
22  São exemplo de declarações de sustentabilidade: “produto sustentável”; “feito para promover o 
desenvolvimento sustentável”; “produto ambientalmente sustentável”; dentre outras.  
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Quadro 12 - Requisitos específicos dos rótulos ambientais do tipo II, de acordo com a 
norma ISO 14021:1999. 

 
• Devem ser precisas e não enganosas; 
• Devem ser fundamentadas e verificadas; 
• Devem ser relevantes para aquele produto em particular, e usadas apenas em um contexto 

ou cenário adequado; 
• Devem ser apresentadas de uma forma que indique claramente se a declaração se aplica ao 

produto completo ou apenas a um componente do produto ou da embalagem, ou a um 
elemento de um serviço; 

• Devem ser específicas quanto ao aspecto ambiental ou melhoria ambiental declarada; 
• Não devem ser reafirmadas utilizando-se uma terminologia diferente que impliquei 

diversos benefícios para uma única alteração ambiental; 
• Não devem ter a probabilidade de resultar em interpretação equivocada; 
• Devem ser verdadeiras não apenas em relação ao produto final, mas também devem levar 

em conta todos os aspectos relevantes do ciclo de vida  do produto, com o intuito de 
identificar o potencial para o aumento de um impacto no decorrer do processo de 
diminuição de outro impacto;23 

• Devem ser apresentadas de forma que não dê a entender que o produto seja garantido ou 
certificado por uma organização independente de terceira parte quando não o for; 

• Não devem sugerir, direta ou indiretamente, uma melhoria ambiental que não exista. Não 
devem ainda superdimensionar o aspecto ambiental do produto para o qual a declaração foi 
emitida; 

• Não devem ser feitas se, apesar de literalmente verdadeiras, puderem ser mal-interpretadas 
pelos compradores ou forem enganosas por omissão de fatos relevantes; 

• Devem somente se referir a um aspecto ambiental que exista ou tenha a probabilidade de 
ocorrer durante a vida útil do produto; 

• Devem ser apresentadas de uma forma que indique ser recomendável que a declaração 
ambiental e o texto explicativo sejam lidos em conjunto. O texto explicativos deve ter um 
tamanho razoável e estar razoavelmente próximo da declaração ambiental que o 
acompanha; 

• Devem, se for feita uma afirmação comparativa de superioridade ou melhoria ambiental, 
ser específicas e deixar clara a base de comparação. Em particular, a declaração ambiental 
deve ser pertinente quanto ao tempo em que a melhoria foi feita; 

• Devem, se baseadas em um aspecto preexistente, mas não previamente divulgado, ser 
apresentadas de uma forma que não levem os compradores, compradores em potencial e 
usuários do produto a crer que a declaração seja fundamentada em uma modificação 
recente efetuada no produto ou no processo; 

• Não devem ser feitas quando se basearem na ausência de ingredientes ou de características 
que nunca estiveram associadas à categoria do produto; 

• Devem ser reavaliadas e atualizadas conforme necessário para refletir alterações na 
tecnologia, na competitividade dos produtos ou em outras circunstâncias que possam vir a 
alterar a precisão da declaração; e 

• Devem ser pertinentes à área onde ocorra o impacto ambiental correspondente. 
 

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013b). 
 

O uso de símbolos associados às autodeclarações ambientais é opcional. A ISO 

não estabelece mais requisitos acerca do uso de símbolos em geral, ressaltando apenas o 

cuidado no dimensionamento destes em relação ao produto, bem como as precauções 

necessárias para evitar violação de direitos de propriedade intelectual quando da utilização de 

novos símbolos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013b). 
                                                 
23 Isso não significa, necessariamente, que se deva realizar uma avaliação do ciclo de vida (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013b). 
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O único símbolo abordado, de forma específica, pela ISO 14021:1999 é o 

denominado Ciclo de Möbius, em decorrência da sua ampla utilização e de seu 

reconhecimento. O Ciclo de Möbius é representado por três setas retorcidas, que se seguem 

umas às outras, formando um triângulo. As autodeclarações ambientais podem utilizar o 

símbolo do Ciclo de Möbius, desde que para se referir a um produto reciclado ou reciclável. 

O uso de símbolo nas declarações ambientais sobre conteúdo reciclado ou 

reciclável também é opcional, entretanto, caso o fabricante decida utilizar um símbolo para se 

referir a essa característica do produto, deverá adotar, obrigatoriamente, o Ciclo de Möbius. A 

Figura 08 traz exemplos do símbolo do Ciclo de Möbius que, isoladamente, é utilizado para 

declarações de conteúdo reciclável, e, quando acompanhado de um percentual, indica 

conteúdo que é fabricado com materiais reciclados, onde o percentual aponta a quantidade do 

conteúdo composta por material reciclado. 

  

Figura 08 - Representações do Ciclo de Möbius. 
 

 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013b). 

 

A terceira e mais complexa das normas da série é a ISO 14025:2006 que 

estabelece os critérios para os rótulos e declarações ambientais do tipo III. A ISO 14025:2006 

estabelece princípios e específica os procedimentos para a emissão de informações ambientais 

quantificadas sobre produtos, baseada nos dados da ACV. Assim, a ISO 14025 utiliza a ACV, 

considerando os parâmetros estabelecidos nas normas da série ISO 14040, para atribuir uma 
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pontuação para cada produto, considerando indicadores como uso de energia, emissão de 

poluentes, uso de água, dentre outros (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2012). 

Em decorrência da alta complexidade e da ausência de um consenso metodológico 

sobre a rotulagem ambiental do tipo III, ela costuma ser citada como uma ferramenta que 

ainda se encontra em fase de desenvolvimento e consolidação (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EMBALAGEM, 2008; BETIOL et al., 2012).  

As declarações ambientais do tipo III também possuem caráter voluntário e estão 

voltadas, principalmente, para a utilização business-to-business, apesar de não se excluir, em 

algumas situações, seu uso visando ao consumidor final. Os selos do tipo III não objetivam 

classificar o produto ou serviço como sustentável, mas apenas possibilitar a comparação do 

impacto ambiental de diferentes produtos e serviços de uma mesma categoria, de acordo com 

os indicadores utilizados (ICLEI, 2008). 

A elaboração de uma declaração ambiental do tipo III requer a observância dos 

critérios e requisitos metodológicos da ACV, demandando, consequentemente, tempo e 

disponibilidade financeira para a sua realização. 

A ISO, no intuito de tornar mais abrangente o uso da rotulagem ambiental do tipo 

III, destaca que ela possui grande flexibilidade, o que possibilita sua adaptação para 

necessidades específicas. Tal adaptação pode ser verificada no caso de uma declaração que 

versa sobre os impactos de um produto em termos de mudanças climáticas, por meio da 

descrição das emissões de gases de efeito estufa (INTERNATIONAL ORGANIZATION 

FOR STANDARDIZATION, 2012). 

Ao final, o Quadro 13 sintetiza as principais características dos tipos de rótulos 

ambientais de acordo com a classificação da ISO. 

 

Quadro 13 - Classificação dos programas de rotulagem ambiental de acordo com a ISO. 

Rótulos do tipo I 
 

 
São concedidos e monitorados por uma terceira parte independente – 
programas de terceira parte –, tais como órgãos governamentais ou 
organizações internacionalmente reconhecidas. São geralmente mais bem 
aceitos por parte do consumidor, devido a sua maior isenção e 
confiabilidade. Têm como base alguns critérios múltiplos, além de 
considerarem aspectos do ciclo de vida do produto. Os rótulos do tipo I 
possuem caráter voluntário e possuem princípios e requisitos 
regulamentados na norma ISO 14024. 
São exemplos o Ecolabel, o Blue Angel, o Nordic Swan e o EcoMark. 
 

 
Rótulos do tipo II 

 
 

 
Foram normalizados pela ISO 14021, que especifica requisitos para as 
autodeclarações ambientais, incluindo textos, símbolos e gráficos, além de 
uma metodologia de avaliação e verificação geral para as autodeclarações.  
São objeto de muitos questionamentos, uma vez que são  autodeclarações 
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ou reivindicações espontâneas feitas pelos próprios fornecedores ou 
fabricantes, sem avaliações de terceiros, caracterizando-se como rótulos ou 
programas de primeira parte. 
 

Rótulos do tipo III 

 
Disciplinados pela norma ISO 14025, são os programas de rotulagem 
ambiental de terceira parte mais complexos. Também são voluntários e 
baseiam-se na Avaliação do Ciclo de Vida do produto. Estão voltados para a 
utilização “business-to-business”, apesar de não se excluir, em algumas 
situações, seu uso visando o consumidor final. Não visam classificar o 
produto ou serviço como sustentável ou não, mas apenas possibilitar a 
comparação do impacto ambiental de diferentes produtos e serviços de uma 
mesma categoria. 
 
 

Fonte: Adaptado de International Organization for Standardization (2012); IPEA (2011) e ICLEI 
(2008).  

 

4.5.3 Programas de rotulagem ambiental internacionais 

 

De acordo com o IPEA (2011), os primeiros rótulos para produtos surgiram na 

década de 1940. Tais rótulos possuíam caráter obrigatório e visavam, principalmente a 

advertir o consumidor acerca da presença de elementos perigosos para a saúde humana.  

Godoy e Biazin (2001) assinalam que os primeiros programas de rotulagem 

surgiram em 1984 nos EUA, com a criação de uma empresa que testava a veracidade das 

informações apostas pelos fabricantes nos rótulos de seus produtos. 

Nas décadas de 1960 e 1970, os países membros da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)24  aprovaram normas referentes à 

proteção atmosférica e ao controle da poluição das águas. Tal fato influenciou o Parlamento 

Europeu 25 que, em 1967, estabeleceu critérios para a embalagem e rotulagem de substâncias 

perigosas (GODOY; BIAZIN, 2001). 

Foi no final da década de 1970, porém, que foi criado, pela Agência Ambiental 

Alemã, o primeiro rótulo ambiental, o “Anjo Azul” (Blue Angel ou Blauer Engel) (IPEA, 

2011; UNIÃO EUROPEIA, 2010).  Logo em seguida, em 1980, o Governo canadense criou o 

“Environmental Choice”. Ainda na década de 1980 houve a criação de outros programas de 

                                                 
24 A OCDE é uma organização internacional, criada em 1961, que tem como objetivos: promover políticas que 
visem o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida nos países membros; contribuir para a 
expansão econômica dos países membros e dos países não membros em vias de desenvolvimento; e contribuir 
para a expansão do comercio mundial, em bases multilateral e não discriminatória, de acordo com as obrigações 
internacionais (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
2004). 
25 O Parlamento Europeu é o único órgão da União Europeia que resulta de eleições diretas. Seus deputados são 
representantes dos cidadãos e escolhidos a cada cinco anos pelos eleitores dos Estados-Membros da União 
Europeia (LUCIANO, 2011). 
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rotulagem que se tornaram marcas conhecidas nacional e, em alguns casos, 

internacionalmente.  

Além das subdivisões já abordadas, constata-se que os programas de rotulagem 

ambiental também podem ser qualificados como: 

a) programas de rotulagem governamentais, desenvolvidos e comandados por um 

órgão estatal ou criado por entidade para dar suporte ao Estado nesse setor; e  

b) programas de rotulagem não governamentais, onde se inserem os programas 

criados por entidades de direito privado, com ou sem fins lucrativos (IPEA, 2011). 

Segundo o IPEA (2011), também é possível que alguns programas de rotulagem 

funcionem de forma independente, mas recebam assistência técnica governamental, como no 

caso do Rótulo Ecológico da União Europeia. 

A atuação do Estado em criar e gerir um programa de rotulagem ambiental 

caracteriza-se como uma política pública na área ambiental que auxilia os consumidores a 

fazerem escolhas informadas dos produtos e serviços que adquirirem, além de estimular o 

mercado a desenvolver tecnologias e adotar sistemas de produção que considerem boas 

práticas sociais e ambientais.  

Demais disso, o rótulo concedido com base em um programa de rotulagem estatal 

tende a possuir maior credibilidade e possibilidade de ser utilizado pelo próprio Estado na 

implementação de um sistema de contratações sustentáveis. Outro aspecto que deve ser 

destacado são os efeitos positivos que os programas estatais de rotulagem ambiental podem 

ter no combate ao greenwashing. 

Os programas estatais de rotulagem ambiental contêm, em regra, algumas 

características comuns, conforme destacado no Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Características comuns aos programas estatais de rotulagem ambiental 
do tipo I. 

 

• Criados por iniciativa estatal; 
• Geridos por órgão estatal ou por entidade criada pe lo Estado para esse fim*; 
• Voluntariedade de adesão pelas empresas interessadas ; 
• Certificação por terceira parte independente; 
• Desenvolvimento de múltiplos critérios específicos para avaliação da 

conformidade ambiental de produtos e serviços, leva ndo em consideração todo 
o ciclo de vida de produtos e serviços considerados  mais relevantes no 
mercado; 

• Observância das normas ISO sobre rotulagem ambienta l, em especial a norma 
ISO 14024; 

• Previsão do pagamento de taxas para solicitação e ma nutenção do direito de uso 
do rótulo; 
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• Período de validade do direito de uso rótulo limitad o a um período de 2 a 4 anos, 
após o qual é necessária a solicitação de renovação  sujeita a nova avaliação de 
conformidade; 

• Elevados índices de credibilidade e de reconheciment o da logomarca no 
território do Estado patrocinador. 

 

Fonte: Adaptado de IPEA (2011); ICLEI (2008); União Europeia (2010). 
* Tal característica não se aplica ao programa de rotulagem ambiental do Governo canadense. 

 

Apesar do sucesso alcançado por diversos programas estatais de rotulagem 

ambiental, muitos programas criados e geridos por organizações não governamentais também 

alcançam grande expressividade. Após analisar inúmeros programas de rotulagem ambiental, 

de caráter governamental e não governamental, Slodka (2004) consignou que o patrocínio 

estatal não explica o sucesso ou fracasso de alguns programas, em face da diversidade de 

aplicações e das variadas estratégias adotadas pelos programas de rotulagem ambiental.  

Os programas de rotulagem ambiental criados por entidades privadas, com ou sem 

fins lucrativos, também ocupam papel destaque e contribuem para a difusão da rotulagem 

ambiental no Mundo. Mesmo diante dos questionamentos sobre a credibilidade dos critérios 

adotados por alguns programas, muitos logram se legitimar em seus países, chegando, em 

alguns casos, a ganhar reconhecimento no cenário internacional. 

Gallastegui (2002), considerando uma perspectiva mais ampla, assinala as 

principais características comuns aos programas de rotulagem ambiental tipo I, estatais ou não 

estatais, conforme exposto no Quadro 15. 

 

Quadro 15 - Características comuns aos programas de rotulagem ambiental do tipo I. 
 

• São programas de terceira parte;  
• São voluntários;  
• Visam identificar produtos com menor impacto ambient al considerando todo o 

seu ciclo de vida;  
• A seleção das categorias de produtos e o estabeleci mento dos critérios são 

procedimentos realizados por peritos independentes,  que levam em 
consideração dos grupos de interesse para fins de r otulagem e os aspectos 
técnicos;  

• Os critérios e seus limiares estão disponíveis para  acesso público;  
• Aos produtos dos requisitantes que atendam os crité rios estabelecidos pelo 

programa será concedido o direito de uso da logomar ca do rótulo durante 
período de tempo pré-determinado e mediante o pagam ento de taxas e das 
despesas do processamento do pedido.  

 

 
Fonte: Adaptado de Gallastegui (2002). 
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Tendo em apreço a constante presença da rotulagem ambiental nas abordagens 

sobre a constituição e implementação das CPS, torna-se relevante abordar os programas de 

rotulagem que obtiveram maior desenvolvimento e visibilidade nacional e, em alguns casos, 

internacional. Assim, com base em Belson (2012), Gallastegui (2002), Golden (2010), Horne 

(2009), ICLEI (2008), IPEA (2011), OCDE (1997), Slodka (2004), Trindade (2009) e UNEP 

(2005), promoveu-se a análise dos dez programas internacionais de rotulagem de maior 

visibilidade.  

 

4.5.3.1 O rótulo ecológico da União Europeia  

 

Existem diversos programas de rotulagem ambiental do tipo I na Europa. O 

programa do Rótulo Ecológico da UE, EU Eco-label, no entanto, ganha destaque como 

programa que se caracteriza como um sistema comunitário de atribuição de um rótulo 

ambiental (COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA, 1992); (UNIÃO EUROPEIA, 2000; 

2010). 

O Rótulo Ecológico da UE possui caráter voluntário, tendo sido criado em 1992, 

por meio do Regulamento (CEE) nº 880/92 do Conselho da UE. O sistema foi objeto de 

revisão para melhoria de sua eficácia, nos anos de 2000 e de 2010, com a expedição dos 

Regulamentos (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho nº 1980/2000 e nº 66/2010, 

respectivamente (COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA, 1992); (UNIÃO EUROPEIA, 

2000; 2010). 

Apesar do Rótulo Ecológico da UE figurar como programa de caráter voluntário, 

o Regulamento (CE) nº 66/2010 é obrigatório em todos os seus elementos e aplicável a todos 

os Estados-Membros da UE (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 

O Rótulo Ecológico da UE aplica-se aos bens e serviços fornecidos para 

distribuição, consumo ou utilização no mercado comunitário europeu, a título oneroso ou 

gratuito, com exceção dos medicamentos para uso humano e veterinário e quaisquer tipos de 

dispositivos médicos (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 

O Programa visa a estimular o desenvolvimento de produtos com menor impacto 

ambiental, considerando todo seu ciclo de vida, bem como fornecer aos consumidores 

informações precisas e cientificamente comprovadas sobre o impacto ambiental de produtos e 

serviços (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 
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O sistema do Rótulo Ecológico da UE faz parte da política de produção e 

consumo sustentáveis da UE, que objetiva minimizar o impacto negativo da produção e do 

consumo no ambiente, saúde, clima e recursos naturais. Nesse sentido, o Regulamento (CE) 

nº 66/2010 consignou o intuito de se promover a ampliação do uso do sistema do Rótulo 

Ecológico da UE, visando a evitar a proliferação de sistemas de rotulagem ambiental de 

caráter duvidoso (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 

O Rótulo Ecológico da UE também é conhecido como “Flor Europeia”, uma vez 

que é representado por uma flor formada por estrelas, em alusão às estrelas que compõem a 

bandeira da UE. A Figura 09 exibe os formatos que o Rótulo pode ter, considerando o uso 

opcional texto explicativo/complementar. 

 

Figura 09 - Logomarcas que identificam o rótulo ecológico da UE. 
 

        
 

  Fonte: União Europeia (2010). 
 

Para operacionalização do sistema do Rótulo Ecológico da UE, cada Estado-

Membro da UE deve designar um órgão responsável pelas atividades de concessão e 

fiscalização do Rótulo para as empresas localizadas em seu território (UNIÃO EUROPEIA, 

2010).  

O Conselho da UE para Rotulagem Ambiental é o órgão responsável pelo 

desenvolvimento, divulgação e promoção dos critérios do “EU Eco-label”, sendo composto 

por organizações independentes e imparciais designadas pelos Estados-Membros, que 

também são responsáveis pela implementação do programa de rotulagem da UE no território 

do Estado que representam (BELSON, 2012). 

Os critérios do EU Eco-label foram desenvolvidos objetivando a redução dos 

impactos sobre o ar, o solo e a qualidade da água. Ao mesmo tempo, esses critérios visam a 

contribuir para reduzir a produção de resíduos e o aquecimento global, bem como para a 

proteção da camada de ozônio e da biodiversidade (BELSON, 2012). 
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Além dos critérios ambientais, a concessão do Rótulo Ecológico da UE pode levar 

em consideração aspectos éticos e sociais, como o cumprimento das regras estabelecidas nas 

Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (UNIÃO EUROPEIA, 2010).  

Atualmente, o Rótulo Ecológico da UE abrange produtos e serviços agrupados em 

13 categorias que podem ser visualizadas no Quadro 1626. O rótulo não inclui gêneros 

alimentícios e alimentos para animais. Nesse sentido, o Regulamento (CE) nº 66/2010 

estabeleceu a necessidade de estudos mais aprofundados, ante a complexidade do 

desenvolvimento de critérios para avaliar os impactos verificáveis em todo ciclo de vida dos 

produtos alimentícios (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 

 

Quadro 16 - Categorias de produtos e serviços para os quais já foram desenvolvidos 
critérios para utilização do Rótulo Ecológico da UE. 

CATEGORIA/GRUPO 
 

TIPOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

BELEZA 
 
Sabonetes, xampus e condicionadores para cabelo. 
 

LIMPEZA 
 

Detergentes para lavagem manual de louça. 
 

Produtos de limpeza para diversos fins. 

Detergentes para máquinas de lavar louça. 

Detergentes para máquina de lavar louça automática industrial. 

Detergentes para lavanderia. 
 
Detergentes para lavanderia industrial. 
 

 
VESTUÁRIO 

 
 

Têxteis. 

Calçados. 

 
REFORMAS 

 
Tintas e vernizes 

EQUIPAMENTOS  
ELETRÔNICOS 

 

Televisores. 

Computadores (desktop). 

Notebooks. 

 
REVESTIMENTO PARA PISOS 

 

 
Pavimentos em madeira. 
 
 
Pavimentos rígidos. 
 

                                                 
26 Com suporte nos dados de dezembro de 2013, o Quadro 16 contém os grupos de produtos e serviços para os 
quais já foram desenvolvidos critérios que possibilitam a utilização do rótulo ecológico da UE. Novas categorias 
de produtos e serviços são incluídas na relação em foco, à medida que são desenvolvidos critérios para avaliação 
dos impactos ambientais, de acordo com a metodologia adotada pelo rótulo ecológico da UE. 
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Revestimentos têxteis.  
 

 
MÓVEIS  

 
Móveis de madeira.  

 
JARDINAGEM 

 

 
Substratos para plantas (com exceção do solo) e adubos 
 

 
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

 

 
Bombas de calor 
 

Lâmpadas 

 
LUBRIFICANTES 

 

 
Lubrificantes 

 
OUTROS ITENS DOMÉSTICOS 

 

 
Colchões 

PRODUTOS DE PAPEL 
 

 
Papel para copiadoras e gráfica.  
 

Papel para jornal. 

Papel para impressão. 

Lenços de papel. 

 
HOSPEDAGEM 

 

Serviços de hospedagem de turismo. 

Serviços de áreas para acampamento. 

Fonte: União Europeia (2010). 

 

Para uso da logomarca do Rótulo Ecológico da UE, é necessário que o produto ou 

serviço da empresa interessada atenda os critérios estabelecidos pelo Programa, bem como 

que seja efetivado o prévio pagamento de uma taxa referente aos custos administrativos do 

processamento do pedido. A taxa em questão deve ser cobrada pelo organismo competente do 

Estado-Membro a quem for apresentado o pedido e não pode ser inferior a € 200,00, nem 

superior a € 1200,00, exceto quando se tratar dos operadores de países em desenvolvimento e 

de microempresas, para os quais é prevista uma redução desses valores (UNIÃO EUROPEIA, 

2010). 

 

4.5.3.2 O Anjo Azul 

 

Criado pelo Governo alemão em 1978, o Anjo Azul (Blue Angel) é considerado o 

primeiro e mais antigo selo ambiental para produtos e serviços, figurando como um programa 

de rotulagem do tipo I de terceira parte (PROESLER, 2008). 
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A gestão do programa é realizada por quatro entidades: o Júri do Rótulo 

Ambiental (órgão independente de cunho decisório, composto de representantes de 

associações ambientais e de consumidores, sindicatos, comércio, pesquisadores, dentre 

outros); o Ministério Federal do Meio Ambiente e Segurança Nuclear alemão (é o proprietário 

do rótulo, sendo o principal responsável pela manutenção da credibilidade da marca); Agência 

Federal do Meio Ambiente alemã (responsável pelo desenvolvimento dos critérios técnicos 

utilizados para a atribuição do Anjo Azul para os produtos e serviços); e a RAL gGmbH 

(órgão independente responsável pela análise da conformidade dos produtos e serviços que 

solicitam o direito de utilização do rótulo) (PROESLER, 2008); (ORGANIZAÇÃO PARA A 

COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 1997). 

O selo Anjo Azul também não desenvolveu critérios para sua aplicação a produtos 

alimentícios. Leva em consideração, no entanto, critérios voltados para a promoção da saúde 

humana (PROESLER, 2008). 

O Anjo Azul possui quatro “objetivos específicos de conservação”, de forma que 

um produto ou serviço pode contribuir para a proteção de um ou de todos os objetivos 

(PROESLER, 2008). A Figura 10 exibe o símbolo do rótulo Anjo Azul para cada um dos 

objetivos específicos de conservação. 

 

Figura 10 - Logomarca do selo Anjo Azul para os objetivos específicos de proteção do 
ambiente e saúde, do clima, da água e dos recursos. 

 

 

Fonte: Proesler (2008). 

 

Em dezembro de 2013, o Anjo Azul contava com aproximadamente 11.700 

produtos e serviços certificados, distribuídos em 125 categorias. O programa Anjo Azul 

defende a importância da harmonização e cooperação para difusão do Rótulo Ecológico da 

UE. Enfatiza, porém, a própria notoriedade e o status de rótulo mais prestigiado 
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mundialmente, citando pesquisas realizadas pela Agência Federal do Meio Ambiente alemã, 

indicativas de que 39% dos consumidores alemães optam pela compra de produtos 

certificados com Anjo Azul (ALEMANHA, 2013).  

 

4.5.3.3 O programa Eco Mark 

 

O denominado Eco Mark se classifica como programa de rotulagem ambiental de 

terceira parte do tipo I, com a peculiaridade de ser gerido por um órgão estatal, a Agência 

Japonesa de Meio Ambiente. O programa destaca sua vinculação aos princípios e regras das 

normas ISO 14020:2000 e ISO 14024:1999 (ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL JAPONESA, 

2012). 

Além da emergência da preocupação com os problemas ambientais, notadamente 

na década de 1980, as primeiras ações que influenciaram a criação do programa decorreram 

da adoção, pela Agência Japonesa de Meio Ambiente, de uma perspectiva voltada para a 

preservação ambiental em longo prazo, inserida na nova política ambiental que visava à 

popularização de métodos de produção com menor impacto ambiental. A criação do rótulo 

ecológico do Governo alemão, o Blue Angel, também influenciou a criação de um programa 

de rotulagem ambiental do tipo I pelo governo japonês. Assim, em fevereiro de 1989, a 

Agência Japonesa de Meio Ambiente criou o programa Eco Mark, cuja logomarca é 

apresentada na Figura 11 (ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL JAPONESA, 2012). 

 

Figura11 - Logomarca que identifica o rótulo Eco Mark. 
 

 
Fonte: Associação Ambiental Japonesa (2012). 

 

Dentre os requisitos específicos para a concessão do rótulo Eco Mark encontra-se 

a exigência de cumprimento das leis ambientais em vigor no país. O Eco Mark já possui 

critérios para a certificação de produtos e serviços distribuídos em 55 categorias como: malas 
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e sacolas, tintas para impressão, roupas, papelaria, embalagens, copiadoras, produtos de 

plástico, tintas, relógios, produtos para construção e reforma, itens de vestuário em couro, 

sapatos, seguros para automóveis, televisores, produtos para bebês, hotéis e pousadas, dentre 

outros (ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL JAPONESA, 2012). 

O programa Eco Mark busca a integração com outros programas de rotulagem 

ambiental do tipo I. Nesse sentido, em 2002, foi estabelecido o reconhecimento mútuo entre o 

selo Eco Mark e Nordic Swan para consideração da conformidade ambiental de máquinas 

copiadoras. Em 2005, o reconhecimento mútuo para o mesmo produto se deu entre o Eco 

Mark o programa Environmental Choice da Nova Zelândia (ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL 

JAPONESA, 2012). 

Outro tipo de ação de integração de caráter mais abrangente prevê a possibilidade 

da certificação mútua, em nome de outro programa. Tal parceria foi firmada entre o Eco Mark 

e os programas Eco-label (Coréia), Green Label (Tailândia) e o Green Mark (Taiwan) 

(ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL JAPONESA, 2012). 

 

4.5.3.4 Rótulo Ecológico Austríaco 

 

O Rótulo Ecológico Austríaco, programa criado em 1990 por iniciativa do 

Ministério do Meio Ambiente austríaco, tem o objetivo de fornecer, para o público em geral, 

informação sobre o impacto decorrente da produção, uso e descarte de bens de consumo, 

chamando a atenção dos consumidores para produtos com menor impacto ambiental 

(ÁUSTRIA, 2013). 

A concessão do direito de uso do rótulo é atribuição do Ministério do Meio 

Ambiente austríaco, no entanto, o processo envolve outros entes estatais, como o Ministério 

da Vida, responsável pela celebração do contrato de uso da marca registrada do rótulo com a 

empresa solicitante, e pelas atividades de auditoria do programa (ÁUSTRIA, 2013). 

Assim como os outros programas de rotulagem ambiental do tipo I, os critérios de 

avaliação Rótulo Ecológico Austríaco se baseiam em uma perspectiva holística e consideram 

os aspectos do ciclo de vida do produto ou serviço. O programa do Rótulo Ecológico 

Austríaco possui uma filosofia estritamente vinculada a conceitos de qualidade de vida 

(ÁUSTRIA, 2013). A Figura 12 traz a logomarca registrada do Rótulo Ecológico Austríaco. 
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Figura 12 - Marca registrada que identifica o Rótulo Ecológico Austríaco. 
 

 

 

Fonte: Áustria (2013). 

 

O programa austríaco de ecorrotulagem prevê o pagamento de taxas referentes à 

solicitação inicial de avaliação de conformidade, bem como de valores anuais para 

manutenção do direito de uso do rótulo.  

Além dos produtos e serviços mais comuns aos programas de rotulagem do tipo I, 

o Governo austríaco desenvolveu critérios para aplicação do rótulo a serviços e produtos 

financeiros (bancos e fundos de investimento) e a serviços de turismo (alojamentos para 

turistas; pacotes de viagem), que incluem uma categoria denominada de Green Meetings, 

voltada para a aplicação do rótulo a atividades de organização de eventos como, por exemplo, 

congressos, simpósios, conferências científicas, congressos empresariais, dentre outros 

(AUSTRIA, 2013). 

O Rótulo Ecológico Austríaco também possui a terceira vertente de rotulagem 

voltada para o setor de educação. Os critérios para atribuição do rótulo para instituições de 

ensino não levam em consideração apenas a sustentabilidade da construção do prédio ou a 

adoção de um programa da gestão de resíduos, mas também aspectos da aprendizagem dos 

alunos, educação ambiental, promoção da saúde ergonômica e psicológica, compras, material 

de ensino e alimentação (AUSTRIA, 2013). 

 

4.5.3.5 O rótulo ecológico dos países nórdicos 

 

O Rótulo Ecológico Nórdico, popularmente conhecido como The Swan, foi criado 

em 1989 pelo Conselho Nórdico de Ministros, como rótulo ecológico oficial dos países que 
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fazem parte do Conselho Nórdico – Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia 

(NORDIC CONCIL OF MINISTERS, 2012).  

Ele se exibe como o primeiro sistema de rotulagem multinacional, e teve como 

um de seus principais objetivos a harmonização dos programas de rotulagem dos países 

nórdicos, visando a evitar a confusão no mercado, decorrente da proliferação de sistemas de 

rotulagem (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 1997); (HORNE, 2009). 

O Rótulo Ecológico Nórdico se classifica como programa de rotulagem voluntário 

de terceira parte do tipo I, desenvolvido de acordo com a norma ISO 14024:1999, possuindo 

escritórios de representação em cada um dos países que integram o Conselho Nórdico 

(NORDIC CONCIL OF MINISTERS, 2012); (BELSON, 2012). 

As categorias de produtos e serviços para os quais o Rótulo Ecológico Nórdico 

desenvolveu critérios para avaliação da conformidade possuem grande similaridade com as 

categorias de produtos e serviços do Rótulo Ecológico da União Européia (NORDIC 

CONCIL OF MINISTERS, 2012). 

A logomarca do rótulo é uma variação do logotipo do Conselho Nórdico de 

Ministros, fato que contribuiu para sua popularização como The Swan nos países nórdicos. 

Analisando a Figura 13 é possível constatar a similitude entre os logotipos do Rótulo 

Ecológico Nórdico e do Conselho Nórdico de Ministros (NORDIC CONCIL OF 

MINISTERS, 2012). 

 

Figura 13 - Da esquerda para a direita: logomarcas do Rótulo Ecológico Nórdico e do 
Conselho Nórdico de Ministros. 

 

 

 

 

Fonte: Nordic Concil of Ministers, 2012. 

 

Pesquisa realizada em dezembro de 2010, patrocinada pelo Rótulo Ecológico 

Nórdico, entrevistou um total de 4670 pessoas nos países que fazem parte do Conselho 
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Nórdico. Os resultados evidenciaram que 95% dos entrevistados conhecem a logomarca que 

identifica o Rótulo Ecológico Nórdico e que 82% sabem que a marca se caracteriza como 

rótulo ambiental. Além disso, 78% dos entrevistados revelaram confiar nos critérios de 

qualidade do Rótulo Ecológico Nórdico (NORDIC CONCIL OF MINISTERS, 2012).27 

De acordo com a pesquisa, o reconhecimento da logomarca e a credibilidade 

atribuída pelos consumidores demonstram que o Rótulo Ecológico Nórdico é um instrumento 

eficiente para comunicar que um produto ou serviço é ambientalmente menos impactante, 

bem como que se expressa como política pública eficaz para reprimir a atuação de empresas 

que fazem uso do greenwashing de produtos e serviços (NORDIC CONCIL OF MINISTERS, 

2012). 

 

4.5.3.6 O programa Energy Star 

 

Criado em 1992, o Energy Star é um programa voluntário de rotulagem ambiental 

da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América (EUA). O Energy Star 

está estritamente voltado para redução do consumo de energia, por meio da identificação e 

promoção de produtos e edifícios residenciais e comerciais mais eficientes do ponto de vista 

energético (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2011). 

O Energy Star é um programa de rotulagem do tipo I baseado em um critério 

único, o consumo energético. Assim como os demais programas de rotulagem, o uso da 

logomarca em produtos e propagandas pressupõe que os produtos dos fabricantes interessados 

atendam os padrões dos critérios estabelecidos pelo Energy Star (GOLDEN, 2010). 

Como informam Golden (2010) e Horne (2009), o Energy Star foi inicialmente 

projetado como foco no estímulo da produção de computadores e monitores mais eficientes 

energeticamente. Com o crescimento e reconhecimento do programa, equipamentos de 

escritório e de aquecimento e refrigeração para residências foram incluídos na lista inicial.  O 

programa auferiu maior visibilidade em 1996, quando a Agência de Proteção Ambiental dos 

EUA celebrou parceria com o Departamento de Energia para a certificação de categorias 

adicionais de produtos. 

O Programa enfatiza a relação entre o consumo de energia, a emissão de gases de 

efeito estufa, as mudanças climáticas, o meio ambiente e a saúde humana, destacando que o 

                                                 
27 Em dezembro de 2012, o Rótulo Ecológico Nórdico contava com, aproximadamente, 2100 licenças de 
concessão de uso, sendo um terço dessas licenças referentes a produtos; no entanto, cada licença para uma 
categoria de produto pode incluir uma série de produtos, de forma que o número de produtos rotulados é bem 
superior à quantidade de licenças concedidas (NORDIC CONCIL OF MINISTERS, 2012). 
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consumo de energia nas residências, edifícios e indústria são responsáveis por dois terços das 

emissões de gases de efeito estufa nos EUA 28 (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2011). 

A avaliação de conformidade para concessão do direito de uso do rótulo é 

realizada por organismos de terceira parte, credenciados pela Agência de Proteção Ambiental 

dos EUA de acordo com o cumprimento dos requisitos por ela estabelecidos (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 2011). A Agência de Proteção Ambiental dos EUA costuma 

estabelecer acordos de parceria com empresários, órgãos governamentais, escolas e outras 

instituições públicas e privadas, que se voluntariam para privilegiar a aquisição e o uso de 

produtos com o selo Energy Star (GOLDEN, 2010). 

Atualmente, o Energy Star é um programa de rotulagem que possui grande 

visibilidade e reconhecimento no cenário internacional, tendo desenvolvido critérios para 

avaliação da conformidade de produtos de uso residencial e comercial, distribuídos em 40 

categorias. Só na categoria de áudio e vídeo, constata-se, no ano de 2012, um total de 132 

produtos rotulados com o Energy Star, dentre eles produtos de multinacionais, como a 

Samsung, Panasonic, Hitachi e Sony (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2012).  Na 

Figura 14 é apresentado o símbolo do rótulo Energy Star. 

 

Figura 14 - Logomarca do rótulo Energy Star. 
 

 

Fonte: Estados Unidos da América (2012).   

 

O Programa ainda prevê a concessão de créditos tributários para as pessoas físicas 

que comprovem possuir, em sua residência principal, alguns itens específicos que contribuam 

para a eficiência energética da residência. Dentre os itens admitidos pela Agência de Proteção 

                                                 
28 Os maiores consumidores de energia que contribuem para as emissões de CO² provenientes da queima de 
combustíveis fósseis são a produção de energia elétrica, transporte, residências e o comércio.  
O setor responsável pela produção de energia elétrica emite CO², uma vez que pressupõe o consumo de 
combustíveis fósseis para fornecer eletricidade para os quatro outros setores, considerados setores de consumo 
final (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2011).  
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Ambiental dos EUA estão: aquecedores de água solar, painéis solares fotovoltaicos, 

captadores de energia eólica (os créditos concedidos pelo governo podem ser aplicados, 

inclusive, aos gastos com a instalação do sistema eólico); portas e janelas energeticamente 

eficientes e que possuam o selo Energy Star; sistema de aquecimento residencial à base de 

fornos de biomassa; dentre outros (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2012). 

Os incentivos tributários da Agência de Proteção Ambiental também se aplicam a 

veículos (elétricos, híbridos, diesel), ao setor da construção civil que investir em casas que 

sejam no mínimo 30% mais eficientes energeticamente, e proprietários ou projetistas de 

prédios comerciais que sejam pelo menos 50% mais eficientes em termos de refrigeração e 

aquecimento (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2012). 

Apesar de a maioria dos produtos qualificados com o selo Energy Star não gerar 

direito à obtenção de créditos tributários, o Programa busca enfatizar que tais produtos se 

distinguem dos demais em termos de eficiência energética, e que, mesmo podendo ser mais 

caros, o consumidor vai obter de volta o que pagou por meio da redução dos valores gastos 

com energia (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2012). 

Além do estímulo ao desenvolvimento de produtos mais eficientes 

energeticamente, o Programa da Agência de Proteção Ambiental também possui uma vertente 

direcionada ao fornecimento de suporte aos governos estaduais e locais para a implementação 

de mecanismos de eficiência energética em prédios públicos e nas contratações públicas 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2012). 

 

4.5.3.7 O Ecologo 

 

O Ecologo, também conhecido como Environmental Choice é o programa de 

rotulagem ambiental do Governo canadense, criado em 1988 pelo Departamento de Meio 

Ambiente do País.  O programa se classifica como de rotulagem do tipo I, de acordo com a 

norma ISO 14024:1999, também significando que a conformidade com os critérios para 

concessão do direito de uso do rótulo é verificada por uma entidade de terceira parte 

independente (CANADA, 2013); (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 1997). 

Embora se classifique como programa de rotulagem ambiental governamental, a 

partir de 1995, o Ecologo passou a ser administrado por uma empresa privada, a TerraChoice 

Environmental Marketing Inc, mediante a celebração de um convênio com o Governo 

canadense. No ano de 2010 a estadunidense UL Environment, subsidiária da Underwriters 
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Laboratories (UL), comprou a TerraChoice, passando a administrar o Programa Ecologo 

(CANADA, 2013); (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 1997). 

O Governo canadense continua sendo o detentor dos direitos de propriedade do 

rótulo, no entanto, a alteração da administradora do Programa parece evidenciar certa 

fragilidade na atuação do Governo canadense em ampliar o conhecimento e credibilidade do 

rótulo. Nesse sentido, conforme evidenciado no Figura 15, a logomarca do rótulo, constante 

no sítio oficial do Programa na internet, é sensivelmente diferente do símbolo veiculado pela 

atual administradora do Programa, a UL (CANADA, 2013). 

 

Figura 15 - Da esquerda para a direita: logomarcas do rótulo Ecologo constante no endereço 
oficial do Programa e no sítio da empresa UL. 

 

 

 

 

Fonte: Canadá (2013). 

 

O cumprimento de todas as etapas para obter a certificação do Ecologo é um 

procedimento que abrange um período de 12 a 18 meses. O Programa conta, atualmente, com 

critérios de certificação que incluem cerca de 250 tipos de produtos (CANADA, 2013). 

Os custos para a obtenção da certificação do rótulo Ecologo incluem o pagamento 

de um valor referente à verificação inicial e auditoria, que varia de 1.500 a 5.000 dólares, 

considerando o tipo e número de produtos. Além disso, o solicitante também tem que arcar 

com os custos de deslocamento do auditor e de verificações de conformidade adicionais. 

Assim como os demais programas de rotulagem do tipo I, o direito de uso do rótulo está 

sujeito ao pagamento de uma taxa de licença anual, que, no caso do Programa Ecologo, é 

calculada com aplicação de um percentual de 0,5% sobre a venda dos produtos, não podendo 

ser inferior a 2.100 dólares por categoria de produto (CANADA, 2013). 
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4.5.3.8 O programa do Forest Stewardship Council 

 

O Forest Stewardship Council (FSC) é uma organização não governamental 

internacional, sem fins econômicos, voltada para a promoção do manejo florestal responsável 

no âmbito global, conciliando a proteção ambiental com os aspectos sociais e econômicos 

(FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, 2013). 

A assembléia de constituição do FSC foi realizada em Toronto, em 1993. 

Atualmente, com sede em Bonn, o FSC possui como membros organizações internacionais 

voltadas para a causa ambiental, empresas e organizações sociais, assim como pessoas físicas, 

incluindo proprietários e administradores de áreas florestais (FOREST STEWARDSHIP 

COUNCIL, 2013). 

O programa de rotulagem ambiental desenvolvido pela FSC visa a atingir 

fabricantes e consumidores finais, certificando a origem de matérias primas florestais, bem 

como os produtos finais decorrentes do seu beneficiamento. A certificação concedida pelo 

FSC é uma das mais reconhecidas globalmente, estando presente em mais de 75 países, e 

objetiva possibilitar que consumidores e empresários façam escolhas informadas sobre os 

produtos florestais que adquirem (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, 2013). 

O FSC atua na certificação do manejo florestal e de cadeia de custódia de 

produtos de base florestal. O selo FSC identifica produtos madeireiros e não madeireiros 

originados de bom manejo florestal. O Quadro 17 compreende os tipos de certificação 

concedidas pelo FSC e seus objetivos principais. 

 

Quadro 17 - Tipos de certificação do rótulo ambiental FSC. 

TIPO DE CERTIFICAÇÃO FSC 
 

OBJETIVOS 
 

 
 
CERTIFICAÇÃO DE MANEJO 
FLORESTAL 

 
Garantir que a floresta é manejada de forma 
responsável, com base nos princípios e critérios da 
certificação SFC. Aplica-se tanto a produtos 
madeireiros, como não madeireiros, como óleos, 
sementes e castanhas.  
 

 
 
 
CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE 
CUSTÓDIA 
 

 
Garantir a rastreabilidade, desde a produção da 
matéria-prima oriunda das florestas até a destinação 
do produto ao consumidor final. Aplica-se a produtores 
que utilizam matéria prima de florestas certificadas. 
 

 
 
 

 
Auxiliar as empresas certificadas a evitarem o uso de 
madeiras consideradas inaceitáveis nos seus produtos 

Continua 
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MADEIRA CONTROLADA 

FSC-Mistos. Com isso, as empresas certificadas 
podem controlar as suas fontes de madeira não 
certificada, excluindo as procedentes de atividades 
florestais social e ambientalmente danosas, como: 

• madeira colhida ilegalmente; 
• madeira colhida em áreas onde houve violação 

dos direitos civis e tradicionais; 
• madeira colhida de florestas com alto valor de 

conservação, ameaçadas pelas atividades de 
manejo florestal; 

• madeira colhida de florestas naturais que estão 
sendo convertidas para plantações e outros 
usos não-florestais; 

• madeira de florestas geneticamente 
modificadas.  

   Fonte: Adaptado de Forest Stewardship Council (2013). 

 

Para obter a certificação do FSC, é necessária a adoção de procedimentos e regras 

de conduta, bem como se impõe cumprir os “princípios e critérios” adotados pelo Programa, 

verificados por meio de auditoria realizada por uma certificadora credenciada (FOREST 

STEWARDSHIP COUNCIL, 2013). 

De acordo com dados de novembro de 2013, o FSC tem um total de 12 

certificadoras acreditadas29 com atuação inclusive no Brasil, conforme Quadro 18. 

 

Quadro 18 - Certificadoras acreditadas pelo SFC com atuação no Brasil 
 

TIPO DE CERTIFICAÇÃO 

 

CERTIFICADORA ACREDITADA 

Cadeia de Custódia 

Bureau Veritas Certification (BVC)  

Control Union Certifications B. V. (CU) 

GFA Consulting Group GmbH (GFA) 

Det Norske Veritas Certification AB (DNV) 

IMO – Instituto Mercado Ecológico 

TÜV Nord Cert GmbH (TUEV) 

Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)  

Soil Association Woodmark (SA) 

SGS – South Africa (Pty)Ltd. (SGS) 

Scientific Certification Systems (SCS) 

Rainforest Alliance (RA & SW) 

QMI - SAI Global Assurance Services (QMI) 

Manejo Florestal  Bureau Veritas Certification (BVC)  

                                                 
29 A acreditação é uma ferramenta estabelecida em escala internacional para ensejar confiança na atuação de 
organizações que executam atividades de avaliação da conformidade (INMETRO, 2007). 
 

Continuação 
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Control Union Certifications B. V. (CU) 

GFA Consulting Group GmbH (GFA) 

IMO – Instituto Mercado Ecológico 

Scientific Certification Systems (SCS) 

Rainforest Alliance (RA & SW) 

Fonte: Forest Stewardship Council (2013). 

 

Pinto e Granja (2013) mencionam que, depois de divulgada a certificação florestal 

na mídia, grandes consumidores de matéria-prima florestal, principalmente de países europeus, 

onde é mais marcante a presença de grupos ambientalistas, passaram a exigir o selo SFC.  

A Figura 16 traz a logomarca do selo FSC e exemplos de sua utilização voltada 

para o setor produtivo e para consumidores finais. 

 

Figura 16 - Algumas modalidades de selos FSC e seus significados. 

 

 

 

 

 
Figura que identifica a logomarca do selo 
FSC. 

 

 

 

 

 

Selo FSC para manejo florestal. 

 

 

 

 

 
Selo FSC para produtos integralmente 
fabricados a partir de florestas certificadas. 
 
 
 
 

 

 

 

Selo FSC para produtos de empresas 
certificadas que utilizam fontes de madeira 
não certificada. 
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Selo FSC em madeira controlada. 

 

 

 
 

 

 
 
 
Selo FSC em embalagem produzida a partir 
de madeira de florestas certificadas e 
materiais reciclados ou outras fontes 
controladas. 
 

 

 
 

 

 

 

 
Selo SFC em cadeira integralmente 
fabricada de madeira certificada. 
 

Fonte: Forest Stewardship Council (2013). 

 

A FSC disponibiliza em seu sítio na internet um banco de dados que possibilita a 

verificação da autenticidade de um selo FSC, por meio do nome da empresa certificada ou o 

número do certificado FSC que deve constar no produto que ostenta o rótulo. 

O selo FSC não faz parte do Programa Brasileiro de Certificação, como ocorre 

com o Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) que, após a 

acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)30, 

                                                 
30 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), criado em dezembro de 1973, tem 
natureza jurídica de autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2007). 
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passou a ser concedido juntamente com o CERFLOR, que foi adaptado aos requisitos da 

certificação do PEFC31. 

Parece haver uma disputa entre as duas entidades pela liderança na quantidade de 

áreas e números de empresas certificadas no plano global32. De fato, o FSC e o PEFC são os 

dois principais sistemas de certificação florestal no cenário internacional, seguidos pelo 

Sustainable Forestry Initiative (SFI) 33 (SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE, 2013). 

De acordo com dados de novembro de 2013, no Brasil, a atuação do FSC parece 

ser bem mais significativa, mesmo não figurando como programa endossado pelo Governo 

brasileiro. Nesse sentido, dados de novembro de 2013 evidenciam que o PEFC possui apenas 

1.782.617 hectares de floresta certificados, em comparação aos 7.434.504 hectares 

certificados pelo FSC. Além disso, a diferença no número de certificados na modalidade 

cadeia de custódia também é significativa, uma vez que, enquanto o FSC possui 976 empresas 

certificadas no Brasil, o PEFC conta com um total de 50 empresas certificadas no mesmo 

período (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 

2013b). 

Apesar do destaque em número de certificações e de área total certificada no 

Brasil, diferentemente do PEFC, o SFC não promove a certificação florestal em grupo 

(consórcio), que beneficia pequenos proprietários com a possibilidade de obtenção da 

certificação. Nesse sentido, acredita-se que a opção do Governo brasileiro em aderir ao 

sistema do PEFC, por meio do CERFLOR, decorreu da estrutura da propriedade florestal no 

                                                 
31 O PEFC e o CERFLOR são abordados detalhadamente no subitem 4.5.6.3 deste capítulo. 
32 De acordo com dados do mesmo período, o PEFC possui uma área total de 246.961.605 hectares de floresta 
certificada, enquanto o FSC conta com 180.538.563 hectares; no entanto, a análise da distribuição da área 
certificada revela que 61,33% do total das florestas certificadas pelo PEFC estão localizadas nos EUA e Canadá, 
estando o restante distribuído em 26 países. Por sua vez, e também considerando dados de novembro de 2013, 
apesar das áreas florestais certificadas pelo FSC parecerem estar mais uniformemente distribuída em 80 países, 
constata-se que 39,33% do total da área certificada corresponde a florestas localizadas nos EUA e Canadá, 
seguidos da Rússia com 20,95% do total da área certificada (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, 2013; 
PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES, 2013). 
33 Assim como a SFC e o PEFC, o SFI é uma organização independente e sem fins lucrativos, também voltada 
para a gestão florestal sustentável. O programa SFI foi lançado em 1994, englobando a certificação de manejo 
florestal e de cadeia de custódia de produtos de base florestal. Na modalidade cadeia de custódia, o SFI 
possibilita que a empresa opte pela rotulagem do tipo “crédito de volume”, por meio da qual a empresa só pode 
utilizar o rótulo no percentual de produtos correspondentes ao percentual de matéria-prima certificada utilizada 
no processo de fabricação. Assim, se ao longo de um ano, uma empresa utiliza 30% de matéria-prima certificada 
em seus processos de fabricação, pode usar o método do “crédito de volume” para rotular 30% da produção do 
respectivo ano (SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE, 2013). Apesar de citado como terceiro maior 
sistema de certificação internacional, dados de novembro de 2013 evidenciam que a atuação do SFI encontra-se 
restrita a EUA e Canadá. Nesse sentido, do total de 100.442.674 hectares de florestas certificadas pelo SFI, 
76.097.517 hectares estão localizados no Canadá e os 24.345.157 hectares restantes correspondem a florestas 
localizadas nos EUA (SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE, 2013). 
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Brasil e do intuito de possibilitar a aquisição da certificação em grupo para os pequenos e 

médios proprietários. 

 

4.5.3.9 O selo Green Seal 

 

Criada em 1989 nos EUA, a Green Seal é uma entidade privada, sem fins 

lucrativos, que atua na certificação ambiental de terceira parte e desenvolve critérios de 

sustentabilidade ambiental com base no ciclo de vida para produtos, serviços e empresas 

(GREEN SEAL INCORPORATION, 2011); (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 

O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 1997).  

Assim como os demais programas de rotulagem ambiental, o Green Seal também 

prevê o pagamento de taxas para o fornecimento dos serviços de assistência técnica ou de 

avaliação da conformidade de produtos e serviços para concessão do direito de uso da 

logomarca da organização reproduzida na Figura 17 (GREEN SEAL INCORPORATION, 

2011). 

 

Figura 17 - Exemplo de uso do rótulo Green Seal em um produto de limpeza. 
 

 

Fonte: Global Ecolabelling Network (2013). 

 

Além da rotulagem ambiental, a Organização possui programas que visam a 

fornecer assistência técnica às empresas interessadas em implementar políticas ou programas 

ambientais, detalhados no Quadro 19. 
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Quadro 19 - Programas de assistência técnica ambiental ofertados pela Green Seal.  
PROGRAMAS OBJETIVOS 

Cidades e negócios “verdes” 

 

Voltado para órgãos governamentais que buscam implementar 

programas de certificação ambiental considerando as especificidades 

locais; 

Compras “verdes” 

Programa que oferece assistência técnica para organizações 

interessadas em implementar critérios de sustentabilidade em suas 

compras; 

Hospitalidade “verde” 

Programa desenvolvido junto aos governos locais para incentivar 

empresas do setor hoteleiro a obter a certificação da “Green Seal” 

para os padrões de alojamento e de restaurantes e serviços de 

alimentação; 

 

Construções e serviços de 

manutenção “verdes” 

 

Programa voltado para a melhoria da eficiência energética e do uso 

de água de edifícios, bem como para a prevenção do uso de produtos 

químicos tóxicos; 

Correio “verde” 

Programa desenvolvido com a colaboração do serviço postal dos 

EUA que visa facilitar a gestão ambiental ao longo da cadeia de 

gerenciamento de correspondências. 

Fonte: Green Seal Incorporation (2011). 

 

Até outubro de 2013, a Green Seal desenvolveu critérios para a certificação 

ambiental de 53 tipos de produtos de serviços, incluindo papéis, lâmpadas, produtos de 

limpeza para uso doméstico e industrial, embalagens para alimentos, hotéis e hospedagens, 

restaurantes, dentre outros. 

 

4.5.3.10 O selo Fairtrade  

 

Diversamente dos outros programas abordados até então, o Fairtrade é um 

programa de rotulagem que visa a promover o desenvolvimento sustentável por meio do 

empoderamento de trabalhadores dos países em desenvolvimento, que atuem como pequenos 

produtores ou que estejam organizados em associações de pequenos produtores 

(FAIRTRADE INTERNATIONAL, 2013). 

A Fairtrade International é uma associação sem fins lucrativos, com sede em 

Bonn, cujas atividades tiveram início em 1988, por iniciativa da Agência holandesa 

Solidaridad. O rótulo recebeu a denominação de selo Max Havelaar, em referência a um 

holandês que apoiou ações contra a exploração dos trabalhadores que colhiam café em 

colônias holandesas. A avaliação da conformidade para a concessão do rótulo Fairtrade é 
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realizada por uma entidade de terceira parte e também está sujeita ao pagamento de taxas 

(FAIRTRADE INTERNATIONAL, 2013). 

A Associação faz parte de um movimento global de “comércio justo”, que 

defende a busca do desenvolvimento sustentável por meio de práticas comerciais justas, que 

possibilitem a qualidade de vida, o desenvolvimento dos potenciais humanos e a promoção 

dos conhecimentos tradicionais e da sustentabilidade ambiental local (BETIOL et al., 2012). 

Em 2002, a Fairtrade International lançou o rótulo Fairtrade, visando a aumentar 

a visibilidade da marca e ampliar seu âmbito de atuação (FAIRTRADE INTERNATIONAL, 

2013). A Figura 18 traz a logomarca que identifica o rótulo Fairtrade. 

 

Figura 18 - Logomarca do selo Fairtrade. 

 

 

 

Fonte: Fairtrade International (2013). 

 

A concepção de “comércio justo” é uma abordagem alternativa ao comércio 

tradicional, voltada para a redução das situações de injustiça e desigualdade. Com efeito, 

dentre os critérios exigidos para a concessão do rótulo Fairtrade, está a previsão de 

pagamento de um valor mínimo admitido, que os produtores devem receber para cobrir os 

custos de produção e garantir sua qualidade de vida (FAIRTRADE INTERNATIONAL, 

2013). 

Por sua vez, o programa do Fairtrade prevê que os produtores devem adotar ações 

voltadas para a sustentabilidade ambiental, dentre elas: 

a) proteger o meio ambiente local onde vivem e trabalham, o que inclui as fontes 

de água natural, as florestas nativas e outras áreas relevantes; 

b) lidar, adequadamente, com a destinação do lixo;  
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c) desenvolver e implementar técnicas de cultivo que possibilitem harmonizar a 

obtenção de ganhos com a proteção ambiental;  

d) observar as normas nacionais e internacionais para o manuseio de produtos 

químicos;  

e) não utilizar, intencionalmente, produtos que contenham organismos 

geneticamente modificados (FAIRTRADE INTERNATIONAL, 2013). 

De acordo com dados de dezembro de 2012, existe um total de 1149 grupos de 

produtores certificados com o rótulo Fairtrade, mais de 50% deles localizados na América do 

Sul e Caribe e os demais distribuídos na África e Ásia (FAIRTRADE INTERNATIONAL, 

2013).  

 

4.5.4 O papel da Global Ecolabelling Network 

 

A Global Ecolabelling Network (GEN) é uma associação de terceira parte, sem 

fins lucrativos, criada em 1994, para atuar no desenvolvimento e na promoção da 

credibilidade dos programas de rotulagem ambiental de produtos e serviços. A GEN também 

tem como propósito estimular a cooperação, a troca de informações e a harmonização entre os 

membros, associados e outros programas de rotulagem ambiental, estimular a oferta e 

demanda por bens e serviços ambientalmente menos impactantes, servir aos seus membros, a 

outros programas de rotulagem ambiental e ao público, promovendo a acessibilidade a 

informações sobre ecorrotulagem, dentre outros (GLOBAL ECOLABELLING NETWORK, 

2013). 

Portanto, embora atue na concessão de um rótulo ambiental, a GEN contribui para 

a harmonização e credibilidade dos programas de rotulagem do tipo I. Nesse sentido, verifica-

se que muitos programas de rotulagem ambiental costumam destacar a condição de membro 

da GEN, quando a detém, e associar a logomarca do seu rótulo à logomarca registrada da 

GEN, conforme a Figura 19.  

 

Figura 19 - Logomarca registrada da GEN. 

 

Fonte: Global Ecolabelling Network (2013) 
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Com o crescimento de sua atuação no plano internacional, a GEN passou a 

desenvolver ações de reconhecimento internacional mútuo dos programas de rotulagem 

ambiental, a adoção da norma ISO 14024:1999 para boas práticas em matéria de rotulagem 

ambiental, bem como a oferta de programas de assistência técnica (GLOBAL 

ECOLABELLING NETWORK, 2013). 

A GEN é comandada por um Conselho de Administração e conta também com um 

Secretariado e um Escritório para Assuntos Gerais. O Conselho de Administração é composto 

de representantes de órgãos governamentais, entidades privadas, institutos, associações, 

dentre outros, com atuação na rotulagem ambiental e que integram a GEN na qualidade de 

Membro (GLOBAL ECOLABELLING NETWORK, 2009). 

O Quadro 20 evidencia que os membros do Conselho de Administração da GEN 

na gestão 2013/2014 são representantes de programas de rotulagem ambiental que possuem 

expressivo reconhecimento no cenário internacional. Destaca-se a participação do Brasil, por 

meio da ABNT. 

 
Quadro 20 - Membros do Conselho de Administração da GEN na gestão 2013/2014 e 
organização a qual estão vinculados. 

REPRESENTANTE 
 

ORGANIZAÇÃO 
 

Robin Taylor (presidente) Environmental Choice - Nova Zelândia 
Angela Griffiths O Programa EcoLogo 
Hans-Hermann Eggers O Blue Angel - Alemanha 
Eva Eiderstrom Sociedade Sueca para a Conservação da Natureza 
Guy Ladvocat ABNT Brasil 
Bjorn-Erik Lonn Nordic Swan (Agência Federal Ambiental alemã) 
Osamu Uno   Ecomark (Associação Ambiental japonesa) 
Xiaodan Zhang China Environmental United Certification Center 

Fonte: Global Ecolabelling Network (2013) 
 

As entidades que aderem à GEN, na qualidade de membros, ficam obrigadas a 

agir em conformidade com a missão e valores da Organização e estão sujeitas a revisões 

regulares realizadas por seus pares. A adesão na condição de membro é restrita para as 

organizações atuantes na área da rotulagem ambiental e que satisfaçam os seguintes requisitos: 

possuir independência na sua atuação; ter fonte de financiamento que não resulte em conflitos 

de interesses; possuir uma logomarca registrada; adotar critérios baseados na avaliação de 

toda a vida de uma categoria de produto; ser aberta para potenciados interessados de qualquer 

país; possuir critérios desenvolvidos para estimular o uso de produtos e serviços que sejam 
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significativamente menos impactantes para o meio ambiente (GLOBAL ECOLABELLING 

NETWORK, 2009). 

A GEN também admite o ingresso de organizações na qualidade de “associados”, 

mas sem direito de voto. Os associados devem apoiar, formalmente, os princípios da GEN, 

mas não são obrigados a possuir atuação na área de rotulagem ambiental e não estão sujeitos 

aos requisitos aplicáveis aos membros. De acordo com dados de dezembro de 2013, a GEN 

possui um total 26 membros, relacionados no Quadro 21 (GLOBAL ECOLABELLING 

NETWORK, 2009; 2013). 

 

Quadro 21 – Organizações-membros da GEN de acordo com dados de dezembro de 
2013. 

PAÍS/REGIÃO 
 

MEMBRO 
 

Austrália Good Environmental Choice Australia  
Brasil Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
Canadá EcoLogo 
China China Environmental United Certification Center 
China China Quality Centre 
República Tcheca Ministério do Meio Ambiente 
União Europeia Comissão Europeia – Departamento Ambiental 
Alemanha Agência Federal de Meio Ambiente Federal: The Blue Angel 
Hong Kong (GC) Green Council 
Hong Kong (HKFEP) Hong Kong Federation of Environmental Protection Limited 
Indonésia Ministério do Meio Ambiente 
Israel The Standards Institution of Israel (SII) 
Japão Associação Ambiental japonesa  
Coréia  Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI) 
Malásia SIRIM QAS International Sdn Bhd 
Nova Zelândia Environmental Choice New Zealand 
Países nórdicos Nordic Ecolabelling Board: The Nordic Swan 
Filipinas Philippine Center for Environmental Protection and Sustainable 

Development, Inc. (PCEPSD) 
Rússia Saint-Petersburg Ecological Union 
China Taipei Environment and Development Foundation (EDF) 
Singapura Singapore Environment Council 
Suécia (SSNC) Swedish Society for Nature Conservation (SSNC)- Good 

Environmental Choice 
Suécia (TCO) TCO Development 
Tailândia Thailand Environment Institute (TEI) 
Ucrânia  Living Planet 
Estados Unidos Green Seal 

Fonte: Global Ecolabelling Network (2013) 
* Optou-se pela manutenção da expressão original, em língua estrangeira, quando se entendeu que a 
tradução prejudicaria a compreensão adequada da nomenclatura dos membros da GEN. 
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Para impulsionar o alcance dos seus objetivos institucionais, a GEN formulou, na 

reunião geral de seus membros do ano de 2003, o denominado Internationally Coordinated 

Ecolabelling System (GENICES). O GENICES consiste em um processo de caráter voluntário, 

por meio do qual seus membros são auditados pelos pares, de acordo com requisitos 

preestabelecidos pela GEN. Caso o membro seja aprovado na avaliação, ele fará parte do 

GENICES, cujo principal benefício é a possibilidade de celebrar acordos de mútuo 

reconhecimento de programas de rotulagem ambiental com outros membros da GEN 

(GLOBAL ECOLABELLING NETWORK, 2013). 

Assim, o GENICES está alinhado com os objetivos da GEN de promover a 

confiança entre os países-membros, ao possibilitar o reconhecimento mútuo da certificação de 

programas de rotulagem ambiental desenvolvidos nacionalmente. Segundo o IPEA (2011), o 

reconhecimento mútuo possibilita a identificação e harmonização de critérios comuns, 

tornando o processo de certificação ambiental mais simples e menos oneroso entre os países e 

evitando que tal instrumento sirva de obstáculo para o comércio internacional. 

 

4.5.5 A normalização da rotulagem ambiental no Brasil 

 

A ABNT, criada em 1940, é uma associação civil, sem fins lucrativos, que figura 

como órgão responsável pela normalização técnica no Brasil, possuindo, dentre as suas 

finalidades:  

a) promover a elaboração de normas técnicas e fomentar seu uso nos campos 

científico, técnico, industrial, comercial, agrícola e correlatos, mantendo-as 

atualizadas; 

b) incentivar e promover a participação das comunidades técnicas na pesquisa, 

desenvolvimento e difusão da normalização técnica do País;  

c) representar o Brasil nas entidades internacionais de normalização técnica e 

delas participar;  

d) colaborar com organizações similares estrangeiras, intercambiando normas e 

informações técnicas; e  

e) colaborar com o Estado no estudo e solução dos problemas que se relacionem 

com a normalização técnica em geral; conceder, diretamente ou por meio de 

terceiros, Marca de Conformidade e outros certificados referentes à adoção e 

aplicação setorial vigente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013c). 
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No Brasil, a ABNT é o órgão oficial de representação da ISO, da International 

Eletrotechnical Comission (IEC), da Comissão Panamericana de Normas Técnicas (CPNT) e 

da Associação MERCOSUL de Normalização (AMN) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2011). 

Em matéria de rotulagem ambiental, a ABNT detém o status de único membro, na 

América do Sul, da GEN, além de ter obtido aprovação, em novembro de 2012, no processo 

de avaliação do GENICES, o que possibilita à ABNT a celebração de acordos de 

reconhecimento mútuo de programas de rotulagem ambiental com outros membros da GEN 

(GLOBAL ECOLABELLING NETWORK, 2013). 

A ABNT foi considerada órgão de utilidade pública pela da Lei nº 4.150, de 21 de 

novembro de 1962. Em 1992 a entidade foi reconhecida como único Foro Nacional de 

Normalização, por meio da Resolução nº 07 do CONMETRO. A ABNT é membro fundador 

da ISO, além de ser seu único representante oficial no Brasil. 

No Brasil, a ABNT homologou algumas normas sobre rótulos e declarações 

ambientais expedidas pela ISO. As normas ISO homologadas pela ABNT recebem, no Brasil, 

a nomenclatura “NBR ISO”, com a manutenção da mesma numeração, conteúdo técnico e 

redação da norma ISO correspondente, conforme pode ser constatado da análise do Quadro 22, 

que traz as normas NBR ISO em vigor no Brasil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2011). 

 

Quadro 22 - Normas NBR ISO sobre rótulos e declarações ambientais em vigor no Brasil. 
CONTEÚDO DA 

NORMA 
NÚMERO DESCRIÇÃO 

 

Rótulos e declarações 
ambientais 

 

NBR ISO 14020 Princípios gerais para todos os rótulos e declarações 
ambientais. 

NBR ISO 14021 Rotulagem ambiental tipo II (autodeclarações). 
NBR ISO 14024 Rotulagem ambiental tipo I. 

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011). 
* A ABNT não homologou a norma ISO 14025, que versa sobre rótulos do tipo III. 
 

As normas aprovadas pela ABNT não possuem caráter cogente, exceto quando 

objeto de regulamentação pelo Poder Público. Assim, mesmo tendo sido aprovadas pela 

ABNT, as normas sobre rótulos e declarações ambientais dos tipos I e II são de cumprimento 

voluntário. 

Apesar disso, como a rotulagem ambiental do tipo I é um programa de terceira 

parte, as empresas certificadoras buscam atuar observando os critérios e requisitos 
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estabelecidos nas normas ISO, considerando sua relevância para evidenciar a credibilidade, 

transparência e segurança do selo por elas outorgado.  

Quando, no entanto, se tem em apreço as autodeclarações ambientais34, constata-

se que há necessidade de ações de fiscalização do Poder Público, de entidades não 

governamentais e de órgãos de defesa do consumidor, para que os fornecedores passem a 

observar o disposto na norma ISO 14021.  

No Brasil, encontra-se tramitando, desde novembro de 2012, o Projeto de Lei (PL) 

nº 4752/2012, que objetiva obrigar as empresas, que fazem uso de propaganda sobre 

“sustentabilidade ambiental” de seus produtos ou serviços, a explicarem ao consumidor por 

que suas ações, produtos ou serviços são ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2012). 

O PL nº 4752/2012 também prevê a aplicação das sanções previstas no art. 72 da 

Lei nº 9.605/1998 – Lei dos crimes ambientais - para as situações em que restar configurada a 

prática da “maquiagem verde”, definida no texto do Projeto de Lei como a propaganda 

utilizada para falsamente veicular imagem ecologicamente responsável de produtos ou 

serviços, levando o consumidor a erro (BRASIL, 2012). 

Apesar de o PL nº 4752/2012 objetivar reprimir o uso de falsas declarações 

ambientais de produtos e serviços, não faz uso de todos os instrumentos disponibilizados pela 

NBR ISO 14021 para garantir a veracidade das autodeclarações ambientais. Nesse sentido, o 

art. 3º do Projeto de Lei apresenta um rol exaustivo de práticas consideradas “maquiagens 

verdes”, mas não dispõe sobre todos os requisitos previstos na NBR ISO 14021, que devem 

ser observados na emissão de uma autodeclaração ambiental (BRASIL, 2012). 

O PL nº 4752/2012 encontra-se aguardando análise da Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. 

Outro Projeto de Lei, o PL nº 4807/2005, com teor bem mais ousado do que o PL 

nº 4752/2012, objetivava alterar a Lei nº 8.078/199035 de forma a incluir o dever dos produtos 

e serviços consignarem informação sobre o impacto ambiental dos seus processos. O PL nº 

4807/2005, no entanto, foi arquivado no ano de 2007 pela Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados, com fundamento no art. 105 do Regimento do órgão36 (BRASIL, 2005). 

                                                 
34 São os rótulos e declarações do tipo II, que não exigem a verificação por órgãos independentes e não utilizam 
critérios de referência ordinariamente aceitos ou predeterminados. 
35 A Lei nº 8.078/1990 é amplamente conhecida como Código de Defesa do Consumidor. 
36 Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à 
deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com 
pareceres ou sem eles, salvo as: I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões; II - já aprovadas em turno 
único, em primeiro ou segundo turno; III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; IV - de 
iniciativa popular; V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. 
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4.5.6 Programas de rotulagem ambiental brasileiros 

 

A primeira iniciativa voltada para a criação de um sistema de rotulagem ambiental 

no Brasil data de 1990, fruto de uma parceria entre a ABNT e o Instituto Brasileiro de 

Proteção Ambiental (OLIVEIRA, 2008). Somente em 1993, no entanto, a ABNT lançou o 

“Qualidade Ambiental”, primeiro programa brasileiro de rotulagem ambiental, desenvolvido 

com base nas experiências de programas mundiais (IPEA, 2011). 

Anos depois, em 1999, a ABNT criou, dentro da sua estrutura, o Comitê 

Brasileiro de Gestão Ambiental, responsável por participar dos processos de desenvolvimento 

das normas ISO no plano internacional, bem como pela tradução e publicação das normas 

correspondentes homologadas no Brasil (IPEA, 2011). 

Além da ABNT, o INMETRO também desenvolve um papel relevante no 

estabelecimento de metodologias para a rotulagem ambiental no Brasil, fornecendo suporte 

técnico e operacional para as ações do Selo Procel Eletrobrás, do Programa Brasileiro de 

Certificação Florestal, do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade, dentre outros. 

 

4.5.6.1 O programa de rotulagem ambiental da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) 

 

O programa de rotulagem ambiental da ABNT, denominado de “Qualidade 

Ambiental”, possui caráter voluntário e se caracteriza como programa de rotulagem ambiental 

do tipo I de terceira parte. O IPEA (2011) destaca que o “Qualidade Ambiental” se pauta em 

duas diretrizes básicas: a adequação à realidade brasileira e a compatibilidade com os modelos 

internacionais de rotulagem ambiental, visando a auxiliar os produtores brasileiros na 

superação das barreiras comerciais.  

Nos procedimentos para a concessão do rótulo, a ABNT utiliza como parâmetro 

os critérios estabelecidos pelo Comitê Técnico de Certificação de Rotulagem Ambiental 

(ABNT/CTC-020) e as diretrizes estabelecidas pela GEN, considerando aspectos relacionados 

ao ciclo de vida dos produtos ou serviços avaliados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2012); (IPEA, 2011). 

A ABNT (2012) cita como benefícios decorrentes do seu rótulo ecológico: 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos 
primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subseqüente, retomando a 
tramitação desde o estágio em que se encontrava. 
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a) garantia de que o produto ou serviços da empresa tem menor impacto ambiental 

que seu similar que não tem o rótulo; 

b) evidencia a preocupação da empresa com as gerações futuras; 

c) preservação do meio ambiente; 

d) redução de desperdícios por meio da reciclagem; 

e) aumento da receita da empresa com a venda de refugos para reciclagem; 

f) visibilidade e diferenciação da empresa no mercado; e 

g) aumento das possibilidades de exportação de produtos. 

Os serviços ofertados pela ABNT na certificação ambiental podem ser contratados 

por qualquer empresa interessada em ostentar o rótulo “Qualidade Ambiental” em seus 

produtos. Após a solicitação do serviço de rotulagem ambiental a ABNT avaliará sua 

capacidade de fornecer os serviços solicitados, informando o cliente sobre a possibilidade de 

dar continuidade ao processo de concessão do rótulo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2012). 

A Figura 20 sintetiza as etapas do processo de certificação ambiental da ABNT, 

evidenciando a grande relevância conferida pela ABNT aos critérios adotados pela GEN.   

 

Figura 20 - Etapas do processo de certificação ambiental da ABNT. 
 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012). 

 

Após a elaboração do procedimento, a concessão da certificação, ou seja, a 

concessão do Rótulo Ecológico ABNT, depende do atendimento dos critérios de 

conformidade especificados para cada produto e/ou serviço, cuja verificação envolve a 

realização de pré-auditoria, avaliação de laboratório, coleta de amostras, auditorias 

extraordinárias, dentre outros, culminando no parecer conclusivo pela possibilidade ou 
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impossibilidade de conceder a certificação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2012). 

Uma vez concedido, a manutenção do direito de uso do rótulo também está sujeita 

ao cumprimento de determinados requisitos, devendo a organização certificada manter as 

mesmas condições que possibilitaram a emissão da certificação (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012). A Figura 21 traz a logomarca do rótulo 

ecológico ABNT, atestando que o produto que a exibe é ambientalmente menos impactante.  

 
Figura 21 - Logomarca do Rótulo Ecológico ABNT. 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012). 

 

No desenvolvimento de critérios para a rotulagem ambiental, a ABNT considera 

os setores de maior demanda do mercado exportador, como papel, cosméticos, tintas, calçados, 

monitores, detergentes, dentre outros (IPEA, 2011). Levando em conta dados de novembro de 

2013, verifica-se que a ABNT conta com 23 procedimentos específicos/critérios 

desenvolvidos para os produtos e serviços detalhados no Quadro 23.  

 

Quadro 23 - Procedimentos específicos e categorias de produtos e serviços com critérios 
de rotulagem desenvolvidos pela ABNT. 

Procedimento 
Específico 

Produto ou serviço 

PE - 121 Produtos de higiene pessoal 
PE – 125 Produtos têxteis de decoração 
PE – 145 Pneus reformados 
PE – 146 Produção gráfica 
PE – 148 Produtos de aço para construção civil 
PE – 151 Papel de cópia e para usos gráficos 
PE – 158 Revestimentos têxteis para pavimentos 
PE – 165 Mobiliário de escritório 
PE – 166 Processo de tratamento da solução eletrolítica de baterias automotivas 
PE – 167 Sistemas de demarcação viária 
PE – 169 Móveis de aço para uso em interiores 
PE – 178 Higienizador de mãos industrial e institucional 
PE – 179 Higienizador antisséptico instantâneo de mãos 
PE – 187 Cabos de telemática 

Continua 
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PE – 198 Sala-cofre 
PE – 205 Painel de madeira 
PE – 231 Embalagens plásticas 
PE – 239 Eventos sustentáveis 
PE – 244 Atrações turísticas 
PE – 258 Produtos químicos para concreto 
PE – 261 01 Cadeiras 
PE – 263 Isolantes termo acústicos 
PE – 268 Rótulo ecológico para produtos montados e/ou comercializados 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012). 

 

Por sua vez, o Quadro 24 evidencia que, em novembro de 2013, um total de 31 

empresas possuía produtos certificados com o rótulo ecológico ABNT.  

 

Quadro 24 - Relação das empresas e respectivos produtos certificados com o rótulo 
ecológico ABNT. 

CATEGORIA GERAL DO 
PRODUTO OU SERVIÇO 

EMPRESA 
CERTIFICADA 

 
PRODUTOS CERTIFICADOS 

 

Produtos de higiene pessoal 

 
GOJO 

 
 

Lemonberry Foam Hand and Shower 

Luxury Foam Hair & Body 

Produtos têxteis de decoração - - 

Pneus reformados 

PNECAP - REFORMA 
DE PNEUS 
 

Pneu de caminhonete a frio (Pneu radial reformado no 
sistema a frio, destina-se a uso de caminhonetes e 
seus rebocados) 
Pneu de carga radial a frio (Pneu radial reformado no 
sistema a frio, destina-se a veículo de carga e seus 
rebocados) 
Pneu de carga radial a quente (Pneu radial reformado 
no sistema a quente, destina-se a veículo de carga e 
seus rebocados) 
Pneus reformados de carga nos segmentos de 
carga e utilitários 

VIPAL 
 

Reforma de Pneus (passeio, nos sistemas a frio, 
quente e remold) 

RENOSUL 
 

Pneus reformados nos segmentos de carga e utilitários 

SOROCAP 
 

Pneus reformados nos segmentos de carga  e 
utilitários 

TIPLER 
 

Pneus reformados nos segmentos de carga e 
utilitários  

VICÊNCIO PALUDO 
 

Reforma de pneus nos segmentos de 
passeio, utilitário, carga, OTR e Agro, nos sistemas a 
frio e a quente. 

Produção gráfica 
 
- 

 
- 

Produtos de aço para 
construção civil VOTORANTIM 

Arame 

Arame recozido 

Barra chata 

Barra redonda 
Cantoneira 
Fio máquina  
Perfil I e Perfil U  
Tarugo  

Continuação 
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Tela eletro soldadas 
Treliça  
Vergalhão liso  
Vergalhão CA 50 e CA 60 Nervurado  
Vergalhão CA 50 soldável 

ARCELORMITTAL 
 

Barras laminadas 
Barras lisas CA 25 
Fio máquina 
Fio CA 60 nervurado  
Perfis Laminados  
Prego  
Telas soldadas nervuradas  
Treliças nervuradas  
Vergalhão CA 60 nervurado 

 
BELGO BEKAERT 
 

Fibra de aço para concreto – dramix 

Pregos, fios e cordoalhas para concreto protendido  
Tela eletro soldada galvanizada - belgo revest 
Telas e gradis para cercamento urbano  
Tira de tela eletro soldada galvanizada - belgo fix  
Treliça aramada galvanizada - murfor  

Papel de cópia e para usos 
gráficos 

 
INTERNATIONAL 
PAPER 
 

Papel de cópia e impressão 

Papel offset chambril 

Revestimentos têxteis para 
pavimentos 

BEAULIEU DO 
BRASIL  
 

Carpete Astral Antron - Modular Bac 
Carpete City Square - Modular Bac 
Carpete Interlude Antron - Modular Bac 
Carpete Matrix Antron - Modular Bac 
Carpete Gradual - Modular Bac  
Carpete Equinox - Modular Bac 
 Carpete Mistral - Modular Bac  
Carpete Quinta Avenida - Modular Bac 
Carpete Astral Antron - produzido em rolo 
Carpete Baltimore- produzido em rolo  
Carpete Essex SDN- produzido em rolo 
Carpete Luxury- produzido em rolo 
Carpete Obsession SDN- produzido em rolo 
Carpete Ópera- produzido em rolo 
Carpete Sensation SDN- produzido em rolo 
Carpete Vegas- produzido em rolo 
Carpete Metropolitan- produzido em rolo 
Carpete Induna- produzido em rolo 
Carpete Rubix- produzido em rolo 
Carpete Dimension- produzido em rolo 
Carpete Tradición- produzido em rolo 
Carpete Scroll II- produzido em rolo 

Mobiliário de escritório 

 
 
ALBERFLEX   
 
 

Armário 

BDC biombo divisor cego 

BDL biombo divisor meio vidro  
Divisórias D2A/B/C/D/E/F 
Divisória modelo 2 de 70mm h=1080mm 
P2A/B/C/D/E/F divisória modelo  
2 de 100mm h=1080mm 
CED2F complemento empilhável para divisórias  
modelo 2 de 70mm  
Cep2f complemento empilhável para divisórias  
modelo 2 de 100mm 

ARTLINE 
Armário EcoArt  
Divisórias de madeira Linha Fit Center 

MILANFLEX Armário Focus 

MARC. SULAR Armário baixo Estilo 
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SULAR Bancada conectividade - Estilo 2  

MARELLI 
Divisores de Mesas Sistema Z 
Divisórios (de madeira) Reasons 

DIV DESIGN 
 

Divisória tipo Piso Teto Linha Absolute MDF 

Divisória tipo Piso Teto Linha Absolute MDP 

RIVERA MÓVEIS  
Divisórias baixas 
Divisórias altas 
Divisórias 1/2 vidro alto 

MARCETEX 

Modular de Alumínio 
Divisória módulo cego 
Divisória módulo vidro duplo  
Divisória Módulo Cego e uma Porta  
Divisória Módulo Vidro Duplo e uma Porta  
Divisória tipo piso teto 

Processo de tratamento da 
solução eletrolítica de baterias 
automotivas 

 
ANTARES 
 

Eco Ácido (Processo de Reciclagem de Solução de 
Ácidos Sulfúrico) 

Sistemas de demarcação viária 
 
EVONIK BRASIL 
 

Sistema de sinalização horizontal DEGAROUTE® - 
plástico a frio estrudado 

Móveis de aço para uso em 
interiores 

 
HUFFIX  
 

Arquivos deslizantes 

Higienizador de mãos industrial 
e institucional GOJO 

Mild foam hand wash fragrance free 
Freshberry foam hand wash 
Forestberry foam hand wash 

Higienizador antisséptico 
instantâneo de mãos 

GOJO 
 

Purell green certified instant  
hand sanitizer foam 

Purell hand sanitizing gel green certified 

Cabos de telemática FURUKAWA 

Cabos Gigalan Augmented  
CAT. 6A U/UTP e F/UTP - LSZH 
Cabos Gigalan CAT. 6 U/UTP  
e F/UTP - LSZH 
Cabos Multilan CAT. 5E U/UTP  
e F/UTP - LSZH 

Sala-cofre ACECO TI 
 

Sala cofre classe S60D - Tipo B 

Painel de madeira MASISA - BRASIL 

Painéis de MDF, revestidos ou não por folhas 
melamínicas 
Painéis de MDP, revestidos ou não por folhas 
melamínicas 

Embalagens plásticas 
 
CAMPO LIMPO 
 

Bombonas ecoplásticas Triex 20 L 

Eventos sustentáveis - 
- 
 

Atrações turísticas 
COMPANHIA 
CAMINHO AÉREO 
PÃO DE AÇÚCAR 

Serviço de atração turística do parque temático do Pão 
de Açúcar 
 
 

Produtos químicos para 
concreto HAGEN DO BRASIL  

Agente desmoldante RS 
Agente desmoldante C 
Aditivos densificadores de concreto: hagen bloco R; 
hagen bloco R1 
Agente de cura química a base de resinas acrílicas: 
Hagen cura AC 

01 Cadeiras - - 
 

Isolantes termo acústicos - 
- 
 

Produtos montados e/ou 
comercializados - - 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013a). 
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Conforme o Gráfico 02, verifica-se que quase 1/3 do total das empresas 

certificadas, optou pela certificação de produtos enquadrados na categoria “mobiliário de 

escritório”. A quantidade de empresas com produtos certificados na categoria “pneus 

reformados” também se destaca, correspondendo a 19,25% do total de empresas certificadas 

com o rótulo ecológico ABNT. Além da pequena quantidade de empresas com produtos 

certificados com o rótulo ecológico ABNT, o Gráfico 02 evidencia o fato de que, em 14 

categorias de produtos, existe apenas uma empresa com produtos rotulados pela ABNT no 

mercado.  

 

Gráfico 02 - Número de empresas que possuem produtos certificados com o rótulo 
ecológico ABNT, por categoria de produto. 
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Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013a). 

 



146 
 
4.5.6.2 O selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e o Programa 

Brasileiro de Etiquetagem 

 

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) foi criado 

em 1985 pelos Ministérios de Minas e Energia (MME) e da Indústria e Comércio (MIC). Em 

dezembro de 1993, por meio de decreto presidencial, foi instituído o Selo PROCEL Eletrobrás 

de Economia de Energia, coordenado pelo MME e operacionalizado pela Eletrobrás 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

O Selo Procel Eletrobrás tem por objetivo a identificação de produtos que 

expressem melhores níveis de eficiência energética em determinada categoria, orientando o 

mercado consumidor acerca dos produtos mais eficientes energeticamente. O Selo também 

visa a estimular o desenvolvimento tecnológico, objetivando a fabricação de produtos mais 

eficientes (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

A concessão do Selo Procel Eletrobrás é realizada por meio de parceria da 

Eletrobrás com o INMETRO que, em matéria de conservação de energia, tem como principal 

produto a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). Segundo a Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A (2011), os produtos contemplados com o Selo Procel recebem a letra 

“A” na indicação da eficiência energética da ENCE. 

A adesão ao programa do Selo Procel Eletrobrás é de caráter voluntário, no 

entanto, o fabricante ou importador interessado assume o compromisso de utilizar o Selo em 

todas as unidades de todos os modelos do produto para o qual foi concedido o uso do Selo 

(CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A, 2011). A Figura 22 mostra a logomarca do 

Selo Procel Eletrobrás. 

 
Figura 22 - Logomarca do Selo Procel Eletrobrás. 
 

 

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras S.A (2011). 
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Além do Selo Procel Eletrobrás, a rotulagem em matéria de conservação de 

energia no Brasil também integra as ações do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), que 

tem o INMETRO à frente de sua execução. 

O PBE contribui para a efetividade da Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, 

que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e tem como 

atribuição do Poder Executivo o estabelecimento de níveis máximos de consumo de energia, 

ou máximo de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia 

fabricados ou comercializados no Brasil (BRASIL, 2001a) 

O Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001, que regulamentou a Lei nº 

10.295 de 2001, delegou ao INMETRO a responsabilidade pela fiscalização e pelo 

acompanhamento dos programas de avaliação da conformidade das máquinas e aparelhos 

consumidores de energia a serem regulamentados (BRASIL, 2001b). 

Por sua vez, a ENCE se classifica como um rótulo escalonado ou um selo de 

conformidade, que classifica os produtos por meio de faixas coloridas que são ordenadas da 

letra “A” (mais eficiente), a “E” (menos eficiente), e visa a possibilitar a comparação do 

desempenho energético de produtos de uma mesma categoria (INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2013). 

O Figura 23 apresenta o formato da ENCE com a indicação hipotética do nível de 

eficiência energética para quatro tipos de produtos. 

 

Figura 23 - Exemplo hipotético da aplicação da ENCE. 
Produto Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 
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Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (2013a). 
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Diferentemente do Selo Procel Eletrobrás, alguns produtos estão sujeitos a 

etiquetagem compulsória da ENCE, só sendo admitidas fabricação, importação e 

comercialização de produtos que atendam os Requisitos de Avaliação da Conformidade 

aprovados pelo INMETRO, por meio de portaria específica37. Os procedimentos também 

variam, podendo demandar a certificação, com a contratação de organismo de certificação de 

produtos, acreditado pelo INMETRO, ou ser realizados mediante declaração do fornecedor ou 

fabricante (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 

2013a). 

O INMETRO também definiu critérios para a avaliação da eficiência energética 

de alguns produtos, mas sem submetê-los à etiquetagem compulsória. Assim, para os produtos 

com etiquetagem voluntária, a adesão ao Programa Brasileiro de Etiquetagem e o 

cumprimento dos requisitos de eficiência energética para a utilização da ENCE, é prevista 

como uma faculdade conferida ao fabricante ou fornecedor, que queira atingir um público que 

busca bens mais eficientes energeticamente, ou que esteja preocupado com as questões 

ambientais (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA, 2013a). 

Baseando-se em dados atualizados até outubro de 2013, o Quadro 25 exprime a 

relação dos produtos regulamentados pelo PBE, para os quais foram desenvolvidos critérios 

que possibilitam o uso da ENCE, em caráter voluntário ou compulsório. 

 

Quadro 25 - Produtos abrangidos pela regulamentação do PBE. 

CATEGORIA DE PRODUTOS 
 

CARÁTER DA 
ROTULAGEM 

 
Aparelhos elétricos de aquecimento de água (chuveiros, torneiras e 
aquecedores tipo passagem e acumulação) Compulsório 

Aquecedores de água a gás, tipos instantâneo e de acumulação Compulsório 

Bombas centrífugas Compulsório 

Condicionadores de ar Compulsório 

Edificações comerciais, de serviços e públicos Voluntário 

Edificações Residenciais Voluntário 

Equipamentos para aquecimento solar de água (Reservatórios térmicos, 
Coletores solares para aplicação banho e piscina, sistemas acoplados) 

Voluntário 

Fogões e Fornos a Gás Compulsório 

Fornos de Micro-ondas Compulsório 

                                                 
37 Em setembro de 2005, a máquina de lavar roupa de uso doméstico se tornou o primeiro produto sujeito à 
etiquetagem compulsória para atendimento de requisitos de eficiência energética (INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2013). 
 

Continua 
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Fornos elétricos comerciais Compulsório 

Lâmpadas incandescentes de uso doméstico Compulsório 

Lâmpadas incandescentes de uso decorativo Voluntário 

Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base Compulsório 

Lâmpadas Vapor de Sódio à alta pressão Compulsório 

Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio a alta 
pressão e Vapor Metálico (Halogenetos) 

Compulsório 

Lavadoras de roupa Compulsório 

Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo - alto 
Rendimento 

Compulsório 

Refrigeradores, congeladores e seus assemelhados de uso doméstico Compulsório 

Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulos, 
inversores, controladores e baterias) 

Compulsório 

Televisores Compulsório 

Transformadores para rede de distribuição em Líquido Isolante Voluntário 

Veículos leves de passageiros e comerciais leves Voluntário 

Ventiladores de Mesa, de Coluna e Circuladores de Ar Compulsório 

Ventiladores de teto Compulsório 

Fonte: Adaptado de Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (2013a). 

 
4.5.6.3 O CERFLOR 

 

Tendo como objetivo atender a demanda do setor produtivo florestal brasileiro, 

em 1996, a Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS) estabeleceu parceria com outras 

associações e empresas, contando, ainda, com a cooperação da ABNT, para promover o 

desenvolvimento de princípios e critérios para a certificação do setor (INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2007). 

No ano de 2001, o Fórum de Competitividade da Cadeira Produtiva de Madeira e 

Móveis abriu espaço para o diálogo entre o setor produtivo e o Governo, resultando, como um 

de seus projetos, a introdução da certificação florestal no âmbito do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade (SBAC) (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2007). 

Em agosto de 2002, foi oficialmente lançado o Programa Brasileiro de 

Certificação Florestal (CERFLOR), que se caracteriza como programa de certificação 

voluntário, integrante do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (SINMETRO), tendo, desta forma, o INMETRO38 como órgão gestor (INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2007). 

                                                 
38 Além de órgão executivo central do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(SINMETRO), o INMETRO é o organismo acreditador oficial do Governo brasileiro e gestor de programas de 
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Segundo Pinto e Granja (2013), a certificação florestal passou a figurar como uma 

garantia de que a matéria-prima ou produto final provém de florestas manejadas de acordo 

com critérios de sustentabilidade social, econômica e ambiental. Assim, “a certificação 

florestal tornou-se um instrumento estratégico para a ampliação e manutenção das empresas 

que trabalham com a atividade florestal.” (PINTO; GRANJA, 2013, p. 3). 

Apesar de a certificação florestal estar se tornando verdadeiro pré-requisito para o 

acesso ao mercado de alguns países, o interessado deve levar em consideração os custos para 

obtenção da certificação que, de acordo com Sartori e Bacha (2007), correspondem a três 

etapas:  

a) custos para a obtenção do certificado (que inclui a auditoria preliminar até o 

fim do processo e cujos valores são pagos à certificadora contratada);  

b) custos para a adequação de manejo sustentável (infra-estrutura, planos de 

manejo, adequação à legislação em vigor); e 

c) custos para a manutenção da certificação (envolve, dentre outras ações, a 

realização de auditorias anuais para a verificação da conformidade e 

treinamentos)39. 

O CERFLOR visa à certificação para manejo florestal e cadeia de custódia de 

produtos de base florestal, considerando o atendimento dos critérios estabelecidos nas normas 

elaboradas pela Comissão de Estudos Especiais de Manejo Florestal, no âmbito da ABNT 

(INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2013b). 

A certificação da cadeia de custódia atesta que todas as etapas de fornecimento de 

produtos de base florestal, precedentes à etapa objeto da certificação, têm assegurada a sua 

rastreabilidade até uma Unidade de Manejo Florestal (UMF) certificada, de acordo com a 

ABNT NBR 14789:2007 ou ABNT NBR 15789:2004, e que a entidade certificada possui um 

sistema de controle da cadeia de custódia segundo a ABNT NBR 14790:2007 (INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2010). Qualquer 

organização que opere na cadeia de transformação e comercialização de produtos de base 

florestal pode pleitear a certificação.   

                                                                                                                                                         
avaliação da conformidade (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 
2007). 
39 Dados de Sartori e Bacha (2007) evidenciam uma desproporção entre o custo e a extensão da área certificada. 
Nesse sentido, de acordo com os autores, em uma área de 36000 hectares, o custo, aproximado, de certificação é 
de US$ 0,45 por hectare, e de US$ 10,66 por hectare para uma propriedade de 750 hectares. Assim, as autoras 
destacam que, enquanto o custo para certificação de uma área de 750 hectares é de aproximadamente US$ 8.000, 
a certificação de uma área de 36000 hectares custaria US$ 16.200.  
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Assim, a certificação da cadeia de custódia envolve a rastreabilidade da matéria 

prima, desde sua origem, até a etapa final – beneficiamento- transmitindo confiança de que os 

produtos certificados utilizam matérias-primas de florestas geridas de forma sustentável. 

Por sua vez, a certificação de manejo florestal diz respeito à sustentabilidade 

social e ambiental da gestão de determinada área florestal, nativa ou plantada. Assim como 

para a cadeia de custódia, a certificação de manejo florestal CERFLOR é conferida por uma 

terceira parte independente, acreditada pelo INMETRO, que avalia a conformidade do sistema 

com as normas de referência, promovendo a emissão de um certificado e possibilitando à 

empresa certificada o uso da logomarca do CERFLOR em seus produtos de base florestal 

(INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2013b). 

O Governo buscou ampliar a visibilidade internacional da certificação florestal 

brasileira, ao submeter, em outubro de 2004, pedido de reconhecimento do CERFLOR pelo 

Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Assim, após 

aprovação dos seus países-membros, em outubro de 2005, o CERFLOR ganhou o status de 

único organismo nacional apto a desenvolver e implementar um sistema PEFC no Brasil 

(INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2013b).  

Criado em 1999, o PEFC se demonstra como organização não governamental 

internacional independente e sem fins lucrativos, que tem por objetivo central a promoção da 

sustentabilidade do manejo florestal realizada por meio de certificação de terceira parte. Dessa 

forma, o PEFC se qualifica como organização “guarda-chuva” que endossa os sistemas de 

certificação florestal nacionais, adaptados à realidade de cada país (PROGRAM FOR THE 

ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES, 2013). A Figura 24 

apresenta as logomarcas dos rótulos CERFLOR e PEFC. 

 

Figura 24 - Logomarcas que identificam os selos ambientais CERFLOR e o PEFC. 

                              
 

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (2013b). 
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O INMETRO, como órgão executor do CERFLOR, é responsável por acreditar os 

organismos de certificação no País, habilitando-os a realizar os procedimentos de avaliação da 

conformidade para a concessão do selo aos interessados. Com suporte nos dados de novembro 

de 2013, o Quadro 26 evidencia que existem apenas três entidades brasileiras acreditadas pelo 

CERFLOR para a certificação de manejo florestal e de cadeia de custódia. 

 

Quadro 26 - Entidades acreditadas pelo CERFLOR para a certificação de manejo florestal e 
cadeia de custódia. 

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO ENTIDADES ACREDITADAS 
 

LOCALIZAÇÃO  
 

 
Manejo florestal 

BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda São Paulo 

TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná Curitiba 

BRTÜV Avaliações da Qualidade S. A. Barueri 

 
Cadeia de custódia 

BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda São Paulo 

SGS ICS CERTIFICADORA LTDA São Paulo 

TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná Curitiba 

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (2013b). 
 

Além das certificadoras brasileiras, também possuem atuação no Brasil quatro 

entidades certificadoras acreditadas por organismos de outros países, são elas: a Scientific 

Certification Systems (SCS), a IMO Control do Brasil Ltda, a Associação Portuguesa de 

Certificação (APCER) e a Associação Control Union Certificates (INSTITUTO NACIONAL 

DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2013b). 

O Quadro 27 relacionadas as empresas/associações e o tamanho da área 

certificada com o selo CERFLOR na modalidade manejo florestal. 

 

Quadro 27 - Empresas brasileiras certificadas conforme NBR 14789 – manejo de florestas 
plantadas 

NOME DA EMPRESA      
DATA DE 

EMISSÃO/VALIDADE 
DO CERTIFICADO 

CERTIFICADORA 
 

ÁREA 
(hectares) 

LICENÇA DE 
USO DA LOGO 

PEFC e 
CERFLOR      

Arauco Florestal Arapoti 
AS 

Nº BR016511  
Data de Validade  
13/05/2018 

BVQI do Brasil  
Sociedade  
Certificadora Ltda  
OCF Nº01  
CERFLOR44/02 

30.136 CERFLOR/23-04 

Associação dos 
Produtores de Eucaliptos 
do Extremo Sul da Bahia 
– ASPEX 

Nº BR13078-2  
Data de Validade  
06/12/2016 

BVQI do Brasil  
Sociedade  
Certificadora Ltda  
OCF Nº01  
CERFLOR44/02 

5.725 __ 

Associação dos Nº BR014850  BVQI do Brasil  1.695 __ 

Continua 
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Produtores de Eucaliptos 
do Extremo Sul da Bahia 
– ASPEX 

Data de Emissão:  
Data de Validade  
01/10/2017 

Sociedade  
Certificadora Ltda  
OCF Nº01  
CERFLOR44/02   

Celulose Nipo-brasileira  
Cenibra 

Nº BR011916  
Data de Emissão:  
Data de Validade  
26/07/2015 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 

213.435,31 __ 

CMPC Celulose 
Riograndense 

Nº BR008110-1 Data 
de Emissão: 
07/10/2010 Data de 
Validade: 06/10/2015 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

99.730 __ 

Fibria Celulose SA 

Nº BR228362 Data de 
Emissão: 10/03/2009 e 
22/03/2010 Data de 
Validade: 21/01/2014 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

105.185 CERFLOR/23-03 

Fibria Celulose SA 

Nº BR006688-1  Data 
de Emissão: 
02/02/2010 Data de 
Validade: 01/02/2015 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

164.287,3 CERFLOR/23-02 

Fibria-MS Celulose Sul 
Mato-Grossense Ltda 

Nº BR013626-1 Data 
de Emissão: 
15/02/2012 Data de 
Validade: 26/08/2014 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

238.375,48 CERFLOR/23-01 

Frigg Florestal SA 
Nº BR015260-1 Data 
de Emissão: Data de 
Validade: 02/12/2017 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

14.831 __ 

International Paper do 
Brasil Ltda 

Nº BR014156-1 Data 
de Validade: 
28/07/2017 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

98.877 __ 

Rigesa, Celulose, Papel e 
Embalagens Ltda 

Nº BR005127-1 Data 
de Emissão: 
12/02/2010 Data de 
Validade: 11/02/2015 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

30.932 __ 

Suzano Papel e Celulose 
SA 

Nº BR007572-1 Data 
de Emissão: 
23/02/2010 Data de 
Validade: 22/02/2015 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

298.908,17 __ 

TTG Brasil 
Investimentos Florestais 
Ltda 

Nº  BR015659-1 Data 
de Emissão: Data de 
Validade: 22/01/2018 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

52.688 __ 

VCP – MS Celulose Sul 
Mato-Grossense Ltda 

Nº BR09/4720 Data de 
Emissão: 27/08/2009 
Data de Validade: 
26/08/2014 Alterada 
razão social 

SGS ICS 
Certificadora Ltda 
OCF Nº02 

238.375,48 __ 

Veracel Celulose AS 
Nº BR7377-1 Data de 
Emissão: 07/06/2010 

BVQI do Brasil 
Sociedade 

90.497  
__ 

Continua 
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Data de Validade: 
06/06/2015 

Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

V&M Florestal Ltda 
Nº BR015658 Data de 
Emissão: Data de 
Validade: 22/01/2018 

BVQI do Brasil 
Sociedade 
Certificadora Ltda 
OCF Nº01 
CERFLOR44/02 

98.939 __ 

Total da área de florestas plantadas no Brasil com certificação 
CERFLOR/PEFC 

1.782.617 
 

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (2013b). 

 

Na modalidade manejo de florestas nativas, dados de novembro de 2013 revelam 

a existência de apenas duas empresas certificadas com o selo CERFLOR/PEFC: a Indústria de 

Madeiras Manoa Ltda e a Triângulo Pisos e Painéis Ltda, sendo a área certificada de 

47.056,56 e 18.021,81 hectares, respectivamente (INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2013b). 

A certificação na modalidade cadeia de custódia é a que mais se destaca em 

termos de número de empresas brasileiras certificação CERFLOR/PEFC. De acordo com 

dados de novembro de 2013, existe, no Brasil, um total de 50 empresas certificadas conforme 

a NBR 14790/PEFC–ST 2002 – cadeia de custódia. Desse total, 24% das empresas 

certificadas atuam na produção e/ou comercialização de produtos de madeira, e 76% na 

produção de celulose e/ou de outros produtos de papel, como livros, cadernos, revistas, jornais, 

dentre outros. 

Além disso, relevante se torna também destacar o fato de que, do total de 

empresas brasileiras certificadas na modalidade cadeia de custódia, 34% foram certificadas 

por empresas certificadoras estrangeiras acreditadas por órgãos de outros países para a 

avaliação de conformidade para a concessão do selo PEFC (INMETRO, 2013b). 

 

4.5.6.4 O selo orgânico do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 

(SisOrg) 

 
No Brasil, a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, regulamentada pelo 

Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007, dispôs sobre o sistema de produção orgânico, 

considerado aquele no qual são adotadas técnicas específicas, mediante a otimização do uso 

dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das 

comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a 
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maximização dos benefícios sociais e a minimização da dependência de energia não 

renovável (BRASIL, 2003). 

Por sua vez, o art. 3º da Lei nº 10.831 de 2003, estabeleceu que a comercialização 

de produtos orgânicos está condicionada à certificação por organismo reconhecido 

oficialmente. A certificação somente é facultativa no caso da comercialização direta aos 

consumidores por agricultores familiares, previamente cadastrados no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e desde que sejam assegurados aos 

consumidores e ao órgão fiscalizador a rastreabilidade do produto e o livre acesso aos locais 

de produção ou processamento (BRASIL, 2003). 

O Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg), instituído 

pela Lei nº 10.831 de 2003, é constituído por órgãos e entidades da Administração Pública 

federal e pelos organismos de avaliação da conformidade credenciados pelo MAPA (BRASIL, 

2007). 

O Decreto nº 6.323 de 2007 determinou que o SisOrg seria identificado por um 

selo único, em todo o Território Nacional, e que sua gestão competiria ao MAPA. Assim, os 

produtos comercializados como orgânicos no Brasil devem conter o selo do SisOrg, cuja 

utilização encontra-se condicionada à verificação dos produtos por organismos de avaliação 

da conformidade credenciado junto ao MAPA. Os produtos importados, para serem 

comercializados no Brasil como orgânicos, também devem estar de acordo com a 

regulamentação brasileira para produção orgânica (BRASIL, 2007). 

A Figura 25 apresenta a logomarca que identifica o selo de conformidade do 

SisOrg para produtos certificados por auditoria realizada por organismos credenciado junto ao 

MAPA, e para produtos decorrentes de sistemas participativos.40  

 

Figura 25 - Logomarca que identifica o selo de conformidade do SisOrg 
 

 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2009). 

                                                 
40 Cada sistema participativo é composto por produtores ou agricultores individuais, associações, cooperativas, 
condomínios e outras formas de organização, formais ou informais, e por um organismo participativos de 
avaliação da conformidade credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuário a Abastecimento (BRASIL, 
2007).  
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Os produtores cadastrados para venda direta, sem certificação, só podem 

comercializar seus produtos para o consumidor ou para órgãos governamentais. Apenas os 

produtos certificados por auditoria podem ser comercializados para pessoas físicas ou 

jurídicas que não figurem como consumidores, como supermercados, hotéis, restaurantes, 

dentre outros (BRASIL, 2007). 

Os produtores individuais sem certificação devem exibir um documento 

denominado Declaração de Cadastro, que comprova seu cadastramento junto ao MAPA para a 

comercialização dos produtos orgânicos. Já os produtos orgânicos comercializados por 

pessoas jurídicas devem sempre estampar o selo federal do SisOrg em seus rótulos. 

De acordo com dados de novembro de 2013 do cadastro nacional dos produtores 

orgânicos, existem 5317 produtores, incluídas pessoas físicas e jurídicas, nacionais e 

estrangeiras, cadastradas no MAPA. O Gráfico 03 mostra o quantitativo de produtores 

orgânicos cadastrados no MAPA, evidenciando que os produtores e/ou fornecedores 

brasileiros correspondem a 96,63% desse universo. 

 

Gráfico 03 - Produtores e/ou fornecedores cadastrados de orgânicos cadastrados no 
MAPA 
 

 
 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2013). 
 
 

De acordo com o Gráfico 04, verifica-se que a maior parte dos estrangeiros que 

produzem ou fornecem produtos orgânicos para o mercado brasileiro é originária da Bolívia e 

da Itália que correspondem, respectivamente, a 40,78% e 22,9% do total de produtores 

estrangeiros cadastrados no MAPA. 
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Gráfico 04 - Número de produtores e/ou fornecedores de produtos orgânicos 
estrangeiros cadastrados no MAPA, por país de origem. 

14

15

73
9

3

41

2
6 4 1

Argentina

Chile

Bolívia

Espanha

Holanda

Itália

México

Nova Zelândia

Portugal

Filipinas, Hungria, Romênia, 

Turquia, EUA e Peru

 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2013). 
* Existe apenas um produtor e/ou fornecedor cadastrado originário das Filipinas, Hungria, 
Romênia, Turquia, EUA ou Peru. 

 

 
O prazo para as pessoas físicas e jurídicas, de Direito público ou privado, que 

produzam, transportem, comercializem ou armazenem produtos orgânicos, se adequarem às 

regras para a rotulagem dos produtos orgânicos, nos termos da Lei nº 10.831 de 2003 e do 

Decreto nº 6.323 de 2007, teve como marco final 31 de dezembro de 2010. 

O descumprimento das regras para a identificação e comercialização de produtos 

orgânicos no País está sujeito às penalidades de advertência, multa, suspensão da 

comercialização do produto, suspensão e cancelamento do credenciamento ou licença e 

cassação do registro, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com o 

ato praticado (BRASIL, 2007). 
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4.6 Experiências internacionais no desenvolvimento das contratações públicas 
sustentáveis 
 

Para analisar a política do Governo Federal brasileiro voltada para a inserção de 

critérios de sustentabilidade nas licitações realizadas pelos órgãos federais, além da 

abordagem conceitual das CPS, dos seus princípios e instrumentos de implementação, torna-

se relevante conhecer as ações internacionais mais significativas voltadas para o seu 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, o ICLEI e a UE desenvolvem e financiam programas, visando à 

promoção das CPS, que influenciam as iniciativas de diversos países na implementação de 

critérios de sustentabilidade em suas aquisições. Essa influência também é constatada na 

implementação das CPS na Administração Pública Federal brasileira, tendo o ICLEI, 

inclusive, participado da elaboração do “Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a 

Administração Federal”, expedido em parceria com o MPOG no ano de 2009.  

Além disso, o ICLEI, juntamente com o Centro de Estudos em Sustentabilidade 

da Fundação Getulio Vargas (GVces), com o apoio do PNUMA e dos Governos dos Estados 

de São Paulo e Minas Gerais, foram os responsáveis pela realização do “Guia de compras 

públicas sustentáveis: uso do poder de compra do governo para a promoção do 

desenvolvimento sustentável”41. 

Assim como o ICLEI, a atuação da International Green Purchasing Network 

(IGPN), uma organização com sede em Tóquio, também é citada por diversos autores, como 

Betiol et al (2012), Belson (2012), Champalal (2012), Walker e Brammer (2009), Reino 

Unido (2008), Associação Ambiental Japonesa (2012), Brammer e Walker (2011), dentre 

outros, considerando sua atuação global no desenvolvimento e disseminação das práticas de 

CPS. 

 

4.6.1 O Projeto Relief 

 

O ICLEI 42  - Governos Locais pela Sustentabilidade - é uma associação de 

governos locais fundada em 1990, por 200 governos locais de 43 países, durante a reunião do 

primeiro Congresso Mundial de Governos Locais para um Futuro Sustentável, realizada na 

                                                 
41 Editado no ano de 2008, o Guia aborda questões que vão desde a compreensão conceitual das CPS, incluindo 
aspectos polêmicos, como o custo dos produtos sustentáveis, até os aspectos práticos para a sua implementação. 
42 Na época da sua criação, o ICLEI recebeu a denominação de International Council for Local Environmental 
Initiatives, decorrendo daí a sigla que o identifica até os dias atuais, apesar da mudança do nome da entidade 
para Local Governments for Sustainability (ICLEI, 2012).  
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sede da ONU em Nova Iorque. Atualmente, o ICLEI possui cerca de 1100 membros em 68 

países, e atua como centro de pesquisa, oferecendo informações, ferramentas, treinamentos e 

serviços de consultoria, tendo como principais objetivos a constituição de movimentos e 

campanhas globais, voltados para o alcance de melhorias nos padrões de sustentabilidade 

local. O ICLEI é apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

desde a data de sua criação (ICLEI, 2012). 

Dentre seus diversos projetos e ações, a atuação do ICLEI para o estudo, 

desenvolvimento e divulgação das CPS é de grande relevância. Nesse sentido, o ICLEI esteve 

à frente de um projeto com duração de três anos, financiado pela Direção Geral para Pesquisa 

da Comissão Europeia, intitulado “Relief” (Research Project Environmental Relief Potential 

of Urban Action on Avoidance and Detoxification of Waste Streams Through Green 

Procurement) (ICLEI, 2012). 

O Relief decorreu da constatação de que as autoridades públicas já vinham 

realizando práticas de contratações sustentáveis há mais de 20 anos, no entanto, o potencial 

das CPS para estimular o mercado de produtos “verdes” e para a promoção da 

sustentabilidade global, com origem em ações dos governos locais, ainda remanescia 

subaproveitado. Além disso, a maioria dos órgãos governamentais não possuía informação 

adequada sobre produtos e serviços sustentáveis e enfrentavam problemas legais e técnicos 

para inserir critérios de sustentabilidade nos seus processos de contratação. Sem uma base de 

dados acerca das CPS, os órgãos governamentais não tinham como priorizar ações para a 

promoção do consumo sustentável no setor público (ICLEI, 2001).  

Apesar do pioneirismo de alguns países europeus, constatou-se também a ausência 

de uma estratégia para toda a Europa em matéria de CPS, bem como de um estudo voltado 

para a avaliação do potencial das compras sustentáveis (ICLEI, 2001). 

Com duração de janeiro de 2001 a setembro de 2003, o Relief foi um projeto que 

objetivou avaliar as práticas de CPS (fase científica), considerando as experiências da Áustria, 

Holanda, Dinamarca, Suécia, Hungria, Canadá, Estados Unidos e Japão, e identificar os 

grupos de produtos mais relevantes sob o aspecto ambiental. A escolha dos quatro primeiros 

países, especialmente, do Japão, foi motivada pelo seu pioneirismo nas CPS. A Hungria foi 

incluída visando a ampliar a compreensão do fenômeno no cenário europeu, enquanto os 

Estados Unidos e Canadá pelo volume das aquisições dos órgãos governamentais nesses 

países (ICLEI, 2001). 
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O objetivo principal do Projeto foi desenvolver uma estratégia de CPS para a 

Europa, compreendendo a expedição de recomendações e instrumentos para a propositura de 

políticas públicas nos planos nacional e local (ICLEI, 2001). 

A última etapa do Projeto, chamada de fase de implementação, previu a 

elaboração de guias e ferramentas para orientar a implementação das CPS e a expedição de 

recomendações para políticas públicas ambientais relativas a produtos e ao mercado interno 

europeu. A fase de implementação privilegiava, ainda, uma campanha denominada Cities for 

Green Purchasing, que previa a apresentação dos documentos decorrentes do Projeto e o 

estabelecimento de debates com as partes interessadas nas cidades europeias (ICLEI, 2001). 

Como resultados, o Relief esperava contribuir com o nível de conhecimento sobre 

as CPS e identificar os grupos de produtos mais relevantes em termos de impacto ambiental. 

Além disso, também se acreditava que os resultados do Projeto promoveriam melhorias nas 

práticas de monitoramento, análise e quantificação do impacto ambiental das contratações 

públicas, além de estimular as políticas públicas na área e o comprometimento de outras 

partes interessadas (ICLEI, 2001). 

Biderman et al. (2008) destacam que o Relief demonstrou resultados 

impressionantes, evidenciando a relevância das CPS para a sustentabilidade ambiental e seu 

potencial para influenciar mercados. Nesse sentido, o projeto mostrou que se as autoridades 

públicas europeias passassem a adquirir trigo, carne e leite 100% orgânicos, isso produziria 

uma redução nos efeitos de eutrofização correspondente aos produzidos por 2,1 milhões de 

pessoas, em decorrência da redução no uso de agrotóxicos. 

O projeto Relief utilizou critérios de avaliação do ciclo de vida para analisar os 

produtos selecionados, tendo constatado que, para a maioria dos produtos, um conjunto de 

uma a três características é responsável por 70 a 90% dos impactos ambientais durante seu 

ciclo de vida. Portanto, focalizar um pequeno número de critérios, baseados nessas 

características principais, tende a ser um mecanismo mais efetivo a ser considerado pelos 

consumidores (BIDERMAN et al., 2008). 

Além disso, o Projeto constatou que, se o setor público na Europa passasse a 

contratar o fornecimento de eletricidade sustentável, isso contribuiria com percentual de 18% 

para o cumprimento das metas pactuadas pela UE no Protocolo de Quioto (BIDERMAN et al., 

2008). 
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4.6.2 A Campanha Procura+  

 

Como um dos resultados do projeto Relief, no ano de 2004, o ICLEI oficializou 

uma campanha denominada de Procura+ ou Procura Plus, que objetivou ensejar às 

autoridades públicas europeias, a possibilidade de implementar critérios de sustentabilidade 

em suas contratações (ICLEI, 2007). 

Assim, o objetivo principal da Campanha Procura+ foi levar todas as autoridades 

públicas da Europa a se comprometerem com a implementação das CPS, provendo uma série 

de ferramentas e assistência técnica para apoiá-las nesse processo (ICLEI, 2007).  

O manual da Campanha, The Procura+ Manual, foi concebido para fornecer 

orientações claras e de fácil compreensão para qualquer autoridade pública sobre os aspectos 

práticos da implementação das CPS, independentemente do tamanho do órgão ou do nível de 

experiência (ICLEI, 2007). 

Apesar de iniciada em 2004, a Campanha é aplicada na Europa até a presente data. 

A participação na Campanha Procura+ está aberta a qualquer órgão público europeu de 

qualquer tamanho e com qualquer nível de experiência em CPS. Para aderir à Campanha o 

órgão deve cumprir as seguintes exigências: 

a) preencher um formulário específico, se comprometendo com metas de 

contratações sustentáveis – é necessário que pelo menos um dos grupos de 

produtos escolhidos pelo órgão faça parte rol eleito pela Campanha Procura+; 

b) apresentar ao ICLEI um relatório anual sobre as CPS realizadas pelo órgão; e 

c) pagar uma taxa anual de participação.  

A taxa anual pode ter por base o número de habitantes do município ou a 

quantidade de servidores do órgão solicitante. Os membros do ICLEI possuem direito a 

abatimento de 50% no valor da taxa, que também varia de acordo com o país onde esteja 

localizado o órgão público, indo desde o valor de € 75,00 (cidades com até 50 mil habitantes 

situadas em países como Albânia, Armênia, Rússia, Sérvia, Bulgária, dentre outros) até € 

4.000,00 (para cidades de mais de quatro milhões de habitantes situadas em países do norte e 

sul da Europa ocidental e na Eslovênia) (ICLEI, 2007). 

O Manual recomenda o uso da logomarca da Campanha Procura+ nos 

documentos oficiais do órgão que envolvam ações de contratação, como meio de a autoridade 

pública evidenciar o comprometimento do órgão e ganhar legitimidade, inclusive no cenário 

internacional. A Figura 26 exibe a logomarca da Campanha. 
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Figura 26 - Logomarca da Campanha Procura+. 
 

 

 

Fonte: ICLEI (2007). 

 

A Campanha Procura+ está estritamente voltada para a inserção de critérios 

ambientais nas contratações públicas. Acerca dos critérios sociais, o Manual justifica que é 

necessário a Comissão Europeia expedir orientação sobre os aspectos jurídicos para a 

consideração de critérios sociais nas contratações públicas (BIDERMAN, 2008).  

O Manual destaca que a adjudicação dos contratos públicos está estritamente 

regulamentada por dispositivos legais, voltados para a proteção da Administração Pública e 

do contratado. As Diretivas sobre Contratações Públicas, de 2004, disciplinam as contratações 

na UE, podendo os Estados-Membros legislar supletivamente, observado o disposto na 

Diretiva (COMISSÃO EUROPEIA, 2011).  O ICLEI (2007) aborda a relevância de se 

observar os princípios gerais que orientam as contratações públicas dos países-membros da 

UE, como forma de evitar que a inserção de critérios ambientais venha a infringir a legislação 

nacional.  

O Quadro 28 relaciona os princípios do Tratado da Comissão Europeia aplicáveis 

às contratações públicas dos Estados-Membros. 

 
Quadro 28 - Princípios mais relevantes do Tratado da Comissão Europeia 
aplicáveis às contratações públicas dos Estados-Membros. 
 

• Princípio da liberdade de circulação de mercadorias ; 
• Princípio da livre prestação de serviços; 
• Princípio da não-discriminação; 
• Princípio da igualdade; 
• Princípio da proporcionalidade; 
• Princípio da transparência. 

 

Fonte: Comissão Europeia (2011). 
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 A Campanha Procura+ tem dois métodos da gestão para a implementação das 

contratações sustentáveis em um órgão público: o processo de marcos Procura+ (Procura+ 

Milestones process) e o processo de iniciação rápida Procura+ (Procura+ Quick Start). 

Mesmo nos casos de a entidade já possuir um sistema da gestão de contratações 

implementado, o ICLEI (2007) enfatiza que o processo de marcos pode fornecer algumas 

idéias para adaptação e melhoria. 

O processo de marcos Procura+ está baseado no ciclo de gestão “Planeje, Execute, 

Verifique, Aja/aplique melhorias” (ciclo PDCA - Plan, Do, Check, Act), que possui o mesmo 

princípio da Espiral de Melhoria Contínua citada por Uehara et al. (2011) anteriormente. A 

Figura 27 ilustra a aplicação do método do “ciclo PDCA” no processo de marcos Procura+.  

 

Figura 27 - Visão da aplicação do “ciclo PDCA” no processo de marcos Procura+.   

 

 

Fonte: Betiol et al. (2012, p. 119). 

 

O ICLEI (2007) acentua que o processo de marcos Procura+ é flexível, 

aplicando-se a qualquer autoridade pública, independentemente do seu tamanho ou estrutura. 

Apesar de mencionar a flexibilidade e facilidade de aplicação do método, o ICLEI (2007) 

enfatiza que o suporte político-institucional é expresso como elemento essencial para o 
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sucesso de uma política de CPS. Nesse sentido, a existência de regras escritas acerca da 

política de contratações e compras da entidade possibilita uma abordagem coordenada, 

evitando que os esforços fiquem fragmentados e limitados às ações de alguns membros da 

equipe. 

Outra questão que precede à implementação do processo de marcos Procura+ é a 

definição dos responsáveis pela condução do processo. O número de pessoas e de 

departamentos envolvidos pode variar de acordo com o objetivo das atividades, o tamanho e a 

estrutura do órgão público e dos recursos disponíveis (BIDERMAN et al., 2008). O Quadro 

29 sugere alguns setores pertinentes para participar da implantação de um programa de CPS. 

 

Quadro 29 - Sugestão de setores/representantes para integrar a equipe responsável 
pelo Procura+. 
 

• Departamento estratégico ou gabinete 

• Central de compras/departamento de compras de mater iais/departamento 

de licitações 

• Setor de contratos 

• Departamento de edificações e construções 

• Departamento de saúde, juventude e escolas (particu larmente no que diz 

respeito à licitação de alimentos) 

• Responsável pela manutenção dos espaços verdes (se houver) 

• Responsável pela manutenção da frota de veículos 

• Departamento ambiental 

• Departamento jurídico 

 
Fonte: Adaptado de Biderman et al. (2008). 

  

 

4.6.2.1 Marco 1: preparação  

 

O marco 1, chamado de “preparação”, tem dois objetivos principais: realizar um 

levantamento das práticas de contratação do órgão, por meio de um Inventário de Base, e 

definir o escopo das atividades (ICLEI, 2007). O Quadro 30 sintetiza os objetivos, período 

médio de duração, força de trabalho necessária, possíveis departamentos envolvidos e 

resultados esperados do marco 1 do Procura+.  
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Quadro 30 - Resumo do marco 1. 

Objetivo 

 
• Levantamento das práticas de contratação do órgão por meio 

de um Inventário de Base; 
 

• Definição do escopo das atividades: 

a) se serão aplicadas a todo órgão ou apenas a alguns 
departamentos; 

b) quais produtos e/ou serviços serão priorizados. 
 

Duração  • 3 a 6 meses; 

Carga de trabalho  • 0,5 a 2 pessoas/mês;  

Departamentos envolvidos 

• Setor de licitações; 
• Outros departamentos de compras; 
• Departamento ambiental; 
• Departamento financeiro. 

Produto • Inventário de base; 
• Definição do escopo das atividades. 

Fonte: ICLEI (2007); Biderman et al. (2008) 

 

O inventário das práticas atuais de aquisição do órgão é a fase mais abrangente e 

que consome maior quantidade de tempo. Biderman et al. (2008) destacam que essa fase 

envolve a coleta de informações sobre os tipos de produtos e serviços adquiridos/contratados, 

as quantidades gastas, a identificação da possível presença de critérios ambientais nessas 

contratações e os setores/departamentos envolvidos nesse processo. 

 

Um inventário deve revelar o que a autoridade pública compra atualmente, e em 
quais aspectos as melhorias podem ter efeitos ambientais e econômicos positivos. 
Isso deve ajudar o governo a tomar decisões de maneira mais informada, estabelecer 
objetivos realísticos e uma linha de base para medir o progresso da licitação 
sustentável, e revelar oportunidades para melhorar a eficiência total de práticas de 
gestão pública. (BIDERMAN, et al., 2008, p. 98). 

 

Nesse processo, é relevante que o órgão considere, além das aquisições realizadas 

e previstas para o exercício financeiro atual, aquelas referentes ao exercício financeiro 

anterior. Além disso, também terá que se considerar se o órgão está passando ou tem previsão 

de passar por mudanças estruturais, como reforma do prédio onde está instalado, expansão de 

atividades, com a criação de unidades, aquisição de mobiliário (instalação de novo projeto 

arquitetônico para os setores), substituição de equipamentos obsoletos, dentre outras. Todos 

os aspectos ora mencionados influenciam as aquisições realizadas pelo órgão e, caso não 

sejam considerados, podem resultar em um inventário que não reflita a realidade dos bens e 
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serviços demandados pela instituição, além de implicarem a perda de oportunidade de inserir 

critérios de sustentabilidade nas reformas e aquisições de grande vulto. 

A elaboração do Inventário de Base nem sempre se mostra como a primeira 

atividade realizada no marco 1. Existem modelos para se definir qual atividade deve vir 

primeiro, que podem ser aplicados de acordo com a realidade institucional.  O Quadro 31 

contém os três modelos propostos pelo Manual Procura+. O Modelo 1 é considerado o mais 

abrangente e que demanda mais tempo para sua realização. Isso decorre do fato de esse 

modelo considerar todos os produtos, serviços e departamentos do órgão para a confecção do 

Inventário de Base (ICLEI, 2007). 

 Para órgãos que possuem grande estrutura, a abordagem do Modelo 1 pode se 

tornar um grande desafio, sendo mais recomendado o uso do Modelo 2, que parte da pré-

seleção de produtos/serviços e departamentos. Somente após escolhidos os produtos/serviços 

e departamentos prioritários, é elaborado o Inventário de Base, considerado nessa pré-seleção. 

Conquanto mais limitado, o Modelo 2 é mais operacional para entidades que possuem 

estrutura muito grande, bem como em situações onde prioridades locais, decorrentes de outras 

políticas, demandam o enfoque em ações ou produtos específicos, como a redução das 

emissões de CO2, a geração de lixo, a promoção do uso de madeira sustentável, dentre outros 

(ICLEI, 2007). 

O Modelo 3 resulta da combinação dos dois outros modelos, partindo de uma pré-

seleção de produtos/serviços e departamentos que serão levados em consideração para a 

elaboração do Inventário de Base. Após a confecção do Inventário de Base, é feita uma 

seleção definitiva dos produtos/serviços e departamentos que farão parte do processo do 

Procura+. 

 

Quadro 31 - Possíveis modelos para definição da ordem das atividades referentes ao marco 1. 

Modelo 1: 

Enfoque Abrangente 

 

 
• 1ª etapa  – Elaboração do Inventário de Base englobando 

todos os produtos/serviços e departamentos; 
 

• 2ª etapa  - Seleção dos grupos de produtos/serviços e 
departamentos de acordo com as informações coletadas 
com o Inventário de Base. 

 
 

 

Modelo 2: 

Enfoque Simplificado 

 

 
• 1ª etapa  – Seleção dos grupos de produtos/serviços e 

departamentos que serão envolvidos; 
 

• 2ª etapa  – Elaboração do Inventário de Base apenas para 
os grupos de produtos/serviços e departamentos pré-

Continua 
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selecionados. 
 

 

 

Modelo 3: 

Enfoque Misto 

 

 
• 1ª etapa  – Seleção de uma faixa de grupos de possíveis 

produtos/serviços e departamentos; 
 

• 2ª etapa  – Elaboração do Inventário de Base para 
possíveis grupos de produtos/serviços e departamentos 
selecionados; 

 
• 3ª etapa  – Seleção dos grupos de produtos/serviços e 

departamentos que serão efetivamente incluídos no 
processo. 

 
 

Fonte: Adaptado de ICLEI (2007). 

 

A seleção dos grupos de produtos e serviços que serão incluídos na Campanha 

Procura+ é influenciada por uma série de fatores, dentre eles: aspectos referentes a 

prioridades locais ambientais e sociais; o impacto orçamentário de certos grupos de produtos e 

serviços; a disponibilidade de produtos e serviços sustentáveis no mercado a preços 

competitivos (ICLEI, 2007). 

O Manual elegeu seis grupos de produtos de alta prioridade para os quais foram 

desenvolvidos critérios que permitem a aplicação imediata nas contratações do órgão. Os 

grupos de produtos foram escolhidos por uma gama de especialistas no âmbito do projeto 

Relief, como os que possuem maior potencial para proporcionar melhorias ambientais por 

meio das CPS, considerando, dentre outros aspectos, o impacto ambiental por meio do ciclo 

de vida do produto. A Figura 28 traz os grupos de produtos prioritários eleitos para a 

Campanha Procura+.  

 

Figura 28 - Grupos de produtos de alta prioridade eleitos para a campanha Procura+. 
 

 

Fonte: ICLEI (2007). 
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A confecção do Inventário de Base é considerada importante etapa preparatória 

para a implementação e pode ser dividida em dois componentes: pesquisa dos arranjos 

organizacionais e elaboração do Procurement Scorecard (BIDERMAN, et al., 2008). A 

pesquisa dos arranjos organizacionais diz respeito à identificação de fatores que exercem 

influência sobre as aquisições do órgão, como o modelo de licitação do órgão (centralizado ou 

descentralizado), as pessoas e departamentos envolvidas e em qual nível, dentre outros. 

O ICLEI (2007) formulou um conjunto de perguntas que podem ser utilizadas 

para orientar e facilitar esse processo. Biderman et al. (2008) ressaltam que as perguntas têm 

que ser respondidas em relação a alguns grupos de produtos previamente selecionados pela 

autoridade pública. Os autores promoveram uma divisão das perguntas propostas pelo 

Procura+ em quatro grupos específicos (importância organizacional; questões ambientais; 

quantidades de produtos; e informação financeira), conforme está no Quadro 32. 

 

Quadro 32 - Perguntas utilizadas para auxiliar na realização da pesquisa dos arranjos 
organizacionais. 

IMPORTÂNCIA 
ORGANIZACIONAL 

 

 
1. Quem é responsável pela licitação de cada um dos 
produtos? Sua compra está centralizada ou descentralizada? 
 
2. Quais departamentos usam os produtos? 
 
3. Quais dos seguintes aspectos o departamento que usa os 
produtos determina em suas compras: 

• quantidade; 
• características; 
• modelo/marca; 
• fornecedor. 

 

 

TEMAS AMBIENTAIS 

 

 
1. Quem é o responsável pelas questões ambientais no órgão 
público? 
 
2.  Que critérios ambientais são usados para cada um dos 
grupos de produto? 
 
3. Quem determina os critérios ambientais a serem utilizados 
nas compras públicas? 
 

 

QUANTIDADES DO PRODUTO 
 

 
1. Quantas unidades são compradas anualmente em cada um 
dos grupos de produto? 
 
2. Quanto das unidades compradas corresponde aos critérios 
da campanha para cada grupo de produto  
 

INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

 

 
1. Quanto é gasto na aquisição, anualmente, para cada um 
dos grupos de produto (custos diretos)? 
 
2. Quanto é gasto com aquecimento/ar-condicionado, 
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combustível, gás, eletricidade, consumo de água e disposição 
de resíduos? A quantas unidades (por exemplo, em kWh) cada 
um deles corresponde? 

Fonte: Adaptado de Biderman et al. (2008). 

 

O Procurement Scorecard é um modelo de planilha proposto para o registro e 

acompanhamento das aquisições do órgão, bem como para o monitoramento do progresso 

anual. O Scorecard sistematiza parte das informações quantitativas obtidas por meio das 

perguntas utilizadas na pesquisa dos arranjos organizacionais, além de possuir campos 

específicos para o registro da quantidade de produtos e serviços sustentáveis adquiridos e sua 

evolução. 

Segundo o ICLEI (2007), a coleta das informações para alimentar o Scorecard 

pode demandar tempo significativo, principalmente se as aquisições forem descentralizadas e 

se estiverem sendo consideradas todas os produtos e serviços contratados pelo órgão. Ele, no 

entanto, é uma ferramenta essencial para relatar as conquistas e avaliar o progresso do órgão43. 

   

4.6.2.2 Marco 2: estabelecendo metas 

 

O estabelecimento e a comunicação de metas claras são importantes para 

promover um suporte político consistente para os responsáveis pela implementação, além de 

figurar como critério para a aferição do progresso (ICLEI, 2007). O Quadro 33 resume os 

objetivos, duração, força de trabalho necessária e resultados do marco 2. 

 
Quadro 33 - Resumo do marco 2. 

Objetivo 
 

• Estabelecer metas de acordo com as capacidades e  
interesses específicos da autoridade pública. 
 

Escopo 

• Qualquer quantidade de grupos de produtos/serviços pode 
ser incluída; 
 

• Pode considerar apenas um departamento ou todo o órgão 
público. 
 

Duração  • 1 a 6 meses; 

Carga de trabalho  • 0,5 a 3 pessoas/mês;  

Produto 
 

• Metas claras e quantificáveis. 
 

                                                 
43 É solicitado aos participantes da Campanha Procura+ o envio de seus Scorecards para o ICLEI ao final de 
cada ano. Isso possibilita ao ICLEI compilar um documento que informa as conquistas anuais dos participantes.  
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Fonte: ICLEI (2007); Biderman et al. (2008) 

 

De acordo com Biderman et al. (2008), as metas mais efetivas para a 

implementação das CPS devem considerar os seguintes aspectos: serem específicas para os 

produtos escolhidos, serem mensuráveis, realizáveis tecnicamente, estabelecidas com prazo e 

desafiadoras, mas realistas.  

O ICLEI (2007) recomenda que sejam observados os seguintes aspectos no 

processo de estabelecimento de metas: 

a) utilizar as informações coletadas por meio do Inventário de Base como 

indicativo auxiliar na identificação de quais metas realistas; 

b) identificar a disponibilidade e o custo de produtos e serviços sustentáveis no 

mercado; e 

c) estabelecer diálogo com profissionais que possuam experiência na área. 

O Quadro 34 exemplifica metas que podem ser estabelecidas acerca da inserção de 

critérios de sustentabilidade nas contratações públicas de um órgão. 

 

Quadro 34 - Exemplo de metas para CPS. 

PERÍODO 
 

METAS 
 

Até 2010 

• Assegurar que 30% dos alimentos adquiridos sejam 
orgânicos; 
 

• Assegurar que nenhum produto de limpeza adquirido 
contenha substâncias perigosas; 
 

Até 2011 
• Assegurar que 80% das novas construções considerem 

padrões elevados de eficiência energética; 
 

Até 2012 • Assegurar que 90% dos novos equipamentos eletrônicos 
de escritório sejam energeticamente eficientes;  

Até 2013 
 

• Assegurar que 20% da eletricidade adquirida provenha de 
fontes renováveis. 
 

Fonte: Adaptado de ICLEI (2007). 

 

Mesmo se pautando na escolha dos produtos que fazem parte da Campanha 

Procura+, algumas autoridades públicas podem querer estabelecer metas adicionais, como: 

inclusão de produtos não cobertos pelos critérios do Procura+; acréscimo de requisitos 

adicionais que possuam alta relevância local; metas relativas a treinamento ou aumento da 

conscientização ambiental do corpo de funcionários; dentre outras (BIDERMAN et al., 2008). 
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4.6.2.3 Marco 3: desenvolvendo o plano de ação 

 

O Plano de Ação é um documento de caráter conciso e claro, adaptado às 

necessidades específicas e práticas de aquisição da autoridade pública. Ele deve ter ampla 

divulgação e acessibilidade a todos os funcionários do órgão envolvidos em qualquer dos 

estádios da contratação. O ICLEI (2007) recomenda que o Plano de Ação contenha o 

compromisso político assumido pelo órgão e as metas estabelecidas, uma descrição sobre a 

designação das responsabilidades, as medidas e processos de implementação, indicadores que 

possibilitem avaliar o progresso no alcance das metas e um cronograma. O Quadro 36 

compreende a sistematização das ações pertinentes ao marco 3. 

 

Quadro 35 - Resumo do marco 3. 

Objetivo 
 

• Planejar atividades e estabelecer responsabilidades para 
atingir as metas; 
 

Escopo 

 
• Qualquer quantidade de grupos de produtos/serviços pode 

ser incluída; 
 

• Pode considerar apenas um departamento ou todo o órgão 
público. 
 

Duração  • 3 a 6 meses; 

Carga de trabalho  • 2 a 4 pessoas/mês;  

Departamentos 
envolvidos 

 
• Departamento estratégico, departamento central de 

aquisições, outros departamentos de aquisição, 
departamento ambiental, departamento 
financeiro/contabilidade, dentre outros; 

 

Produto 
 

• Plano de Ação. 
 

Fonte: ICLEI (2007); Biderman et al. (2008) 

 

O Plano de Ação confeccionado terá que fixar um prazo para a implementação das 

atividades e alcance das metas nele estabelecidas. O Procura+ orienta que esse prazo não 

deve ser superior a 24 meses (ICLEI, 2007). Na confecção do cronograma para a 

implementação das atividades, Biderman et al. (2008) mencionam que a autoridade pública 

deve levar em consideração tamanho, estrutura, recursos disponíveis e nível de experiência 

dos funcionários na realização de processos de aquisição. Além disso, deve ser reservado 

tempo adicional para ações complexas, como a elaboração de orçamentos e relatórios. 
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4.6.2.4 Marco 4: implementando o plano de ação 

 

O marco 4 é a etapa na qual os critérios de sustentabilidade são considerados na 

aquisição do órgão. De acordo com o Quadro 36, verifica-se que o objetivo principal do 

marco 4 é a implementação do plano de ação, tendo como resultado a inserção de critérios de 

sustentabilidade na contratação pública realizada pelo órgão. 

 

Quadro 36 - Resumo do marco 4. 

Objetivo 
 

• Implementar o Plano de Ação; 
 

Duração  • 12 a 24 meses; 

Carga de trabalho  • 0,5 a 6 pessoas/mês;  

Departamentos 
envolvidos 

 
• Departamento central de aquisições; outros departamentos 

de compras; 
 

Produto 

 
• Aquisição de bens e/ou contratação de serviços 

sustentáveis. 
 
 

Fonte: ICLEI (2007); Biderman et al. (2008) 

 

Essa etapa varia muito de acordo com a logística e com as normas que o órgão 

deve observar na realização de um processo de aquisição. O Quadro 37 contém um exemplo 

dos passos que podem estar presentes nesse processo. 

 

   Quadro 37 - Exemplo de passos que podem estar presentes no processo de 
implementação do Plano de Ação. 

 
• Identificar os produtos e quantidades que serão adq uiridos; 
• Informar os bons parceiros (fornecedores locais) so bre os critérios que 

estabelecidos; 
• Integrar os critérios Procura+ (e outros relativos às metas) na seção apropriada  do 

edital (objeto; especificações técnicas dos produto s; critérios de adjudicação); 
• Publicar os editais; 
• Avaliar as propostas recebidas (conferir se todas s e encaixam nas especificações 

técnicas e se todos os fornecedores preenchem o cri tério de seleção); 
• Classificar as propostas de acordo com o critério e stabelecido no edital; 
• Celebrar o contrato com o proponente vencedor (se u ma minuta do contrato for 

publicada juntamente com o edital, o órgão deve ver ificar, antes da publicação, a 
necessidade da inclusão de cláusulas para assegurar  o desempenho ambiental 
durante sua execução); 

•  Verificar se os produtos e serviços fornecidos pelo  contratado preenchem os 
requisitos estabelecidos, e aplicar sanções, se nec essário. 
 

Fonte: Adaptado de Biderman et al. (2008). 
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Biderman et al. (2008) destacam a relevância do treinamento e da comunicação 

para o sucesso na implementação da CPS, com destaque para os funcionários, a quem os 

autores chamam de “consumidores finais”44. O treinamento em questão estaria voltado para 

todo o corpo de funcionários e englobaria questões como a conscientização sobre os 

problemas ambientais, formas de reduzir o uso dos produtos, uso correto dos produtos 

sustentáveis (quantidade correta de produtos de limpeza; técnicas de “direção ecológica” para 

os motoristas do órgão etc), orientações sobre descarte e destinação final adequada dos 

resíduos e formas de promover a redução do uso de energia elétrica, dentre outros.    

 

4.6.2.5 Marco 5: monitorando o progresso e reportando os resultados 

 
Conforme sistematizado no Quadro 38, o último marco do Procura+ objetiva 

avaliar se as metas estabelecidas pela autoridade pública foram alcançadas, bem como 

identificar possíveis problemas e desenvolver soluções. O relatório produzido no marco 5 

também deve ser utilizado para divulgar o progresso do órgão para a população, como forma 

de aumentar a conscientização do público acerca da importância da mudança nos padrões de 

consumo (ICLEI, 2007). 

 
Quadro 38 - Resumo do marco 5 

Objetivo • Avaliar e relatar as realizações; 
• Rever as metas estabelecidas. 

Duração  • 4 a 8 meses; 

Carga de trabalho  • 1 a 2 pessoas/mês;  

Departamentos 
envolvidos 

• Departamento estratégico, departamento central de 
licitações, outros departamentos de aquisição, departamento 
ambiental, departamento financeiro/contabilidade; 

Produto • Atualização dos dados do Procura+ “Scorecard”; 
• Revisão das metas. 

Fonte: ICLEI (2007); Biderman et al. (2008) 

 

Após completar o ciclo de marcos do Procura+, a autoridade pública deve 

retornar para o marco 1 e repetir todo o ciclo. O término do primeiro ciclo é uma 

oportunidade para realizar uma avaliação mais detalhada das barreiras verificadas a 

implementação das CPS no órgão (ICLEI, 2007).  

 

                                                 
44 Com suporte na abordagem do capítulo anterior, adota-se, nesta tese, a visão do órgão público como 
“consumidor final” dos bens e serviços. Os funcionários responsáveis pela execução das atividades do órgão 
poderiam ser identificados como usuários dos produtos adquiridos, mas não como consumidores, na acepção 
jurídica do termo. 



175 
 
4.6.2.6 O Procura+ de iniciação rápida  

 

O “Procura+ de iniciação rápida” (Procura+ quick start) está voltado para as 

autoridades públicas que tencionam implementar as CPS de imediato, sem a necessidade de 

constituir um sistema da gestão completo. Em alguns casos, essa metodologia possibilita 

iniciar, rapidamente, algumas atividades-piloto que servirão para apoiar uma implementação 

mais abrangente posterior. Apesar da proposta do “Procura+ de iniciação rápida”, o ICLEI 

(2007) adverte que, para ocorrer uma implementação sistemática das CPS, é recomendável a 

criação de um sistema da gestão adequado, ou a integração da implementação das CPS a um 

sistema gestor em curso. 

O “Procura+ de iniciação rápida” é uma versão simplificada do processo de 

marcos do Procura+ e consiste em três passos: seleção dos grupos de produtos/serviços; 

inserção de critérios de sustentabilidade no processo de aquisição/contratação; e 

monitoramento e análise dos resultados (ICLEI, 2007). 

Ter conhecimento sobre as considerações do marco 1 do Procura+ é relevante 

para a implementação da primeira etapa do processo de iniciação rápida. Além disso, algumas 

outras ações e orientações são pertinentes no “Procura+ de iniciação rápida”: 

a) é mais fácil começar com a consideração de critérios de sustentabilidade 

ambiental/social em produtos que em serviços; 

b) começar escolhendo produtos nos quais a inserção de critérios 

ambientais/sociais é mais simples, como equipamentos de TI, papel, produtos 

de limpeza, dentre outros; 

c) escolher produtos que apresentam maiores economias financeiras durante o seu 

ciclo de vida (em regra, produtos que consomem energia), ou que representam 

despesas relativamente pequenas (como papel ou produtos de limpeza); e 

d) considerar produtos para os quais os critérios de aquisição já estão disponíveis 

(grupos produtos que fazem parte do Procura +, produtos abrangidos por 

rótulos ambientais e/ou guias e manuais) (ICLEI, 2007). 

A redução do nível de trabalho na segunda etapa do “Procura+ de iniciação 

rápida”, é possível mediante a utilização de critérios que já tenham sido desenvolvidos. Além 

do uso dos critérios estabelecidos em programas de rotulagem ambiental ou em manuais, o 

ICLEI (2007) também levanta a possibilidade de se recorrer a outras autoridades públicas com 

experiência na área. 
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A ultima etapa está voltada para o monitoramento e análise do progresso na 

implementação da CPS. Nesse sentido, o ICLEI (2007) adverte para o fato de que, 

independentemente do nível de abrangência da abordagem para a implementação da CPS, é 

essencial registrar os resultados e revisar o desempenho do órgão. O Procura+ Scorecard, 

mencionado anteriormente, possui a mesma aplicabilidade no “Procura+ de iniciação rápida”, 

como ferramenta que fornece uma abordagem simples para a coleta de dados sobre os 

resultados e identificação de problemas.    

 

4.6.3 O projeto LEAP 

 

O Local Environmental Management Systems and Procurement (LEAP) foi um 

projeto financiando pela Comissão Europeia, no âmbito do programa LIFE45, desenvolvido no 

período de 2003 a 2006. Os principais objetivos do LEAP foram: 

a) analisar como o gerenciamento e a implementação das CPS podem ser 

otimizados através da integração de sistemas de gestão ambiental; e 

b) desenvolver abordagens práticas voltadas para a realização dos benefícios 

ambientais e financeiros das “aquisições conjuntas” (COMISSÃO EUROPEIA, 

2006). 

O LEAP reuniu um total 12 autarquias do Reino Unido, Suécia, Grécia, Espanha e 

Portugal, dentre elas o Conselho Municipal de Leicester46, considerado o principal parceiro do 

Projeto, e contou com apoio do ICLEI na qualidade de consultor externo (ROSSATO; VAN 

BELLEN, 2011). 

O LEAP foi motivado pela constatação de que a maior parte das autoridades 

públicas locais europeias possuía processos de contratação relativamente descentralizados, 

envolvendo muitas pessoas de vários departamentos. Mesmo nos casos em que havia uma 

central de aquisições, algumas responsabilidades recaíam sobre pessoas de outros setores. 

Nessas situações, a implementação das contratações sustentáveis requer a existência de um 

efetivo sistema de comunicação entre e dentro dos departamentos, bem como o 

estabelecimento de prioridades claras (COMISSÃO EUROPEIA, 2006). 

                                                 
45 O Programa LIFE, criado em 1992, é o instrumento financeiro da União Europeia para apoiar projetos na área 
ambiental em toda a UE. Desde a data de sua criação o Programa já co-financiou cerca de 3.954 projetos, o que 
representou um investimento de, aproximadamente, 3,1 bilhões de euro (COMISSÃO EUROPEIA, 2006). 
46  Na época, o Conselho Municipal de Leicester já possuía um sistema Eco Management and Audit 
Scheme  (EMAS) e políticas de contratações sustentáveis há mais de cinco anos (COMISSÃO EUROPEIA, 
2006). 
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Com efeito, a Comissão Europeia (2006) destaca que, em um número crescente de 

órgãos públicos, sistemas da gestão ambiental estão sendo implementados como um 

instrumento apto a coordenar melhorias ambientais. Como as CPS podem ser caracterizadas 

como uma atividade com substanciais consequências, em termos de impacto ambiental, 

restaria justificada a promoção da integração entre as práticas de contratações sustentáveis 

nesses sistemas da gestão. 

Assim, o LEAP objetivou desenvolver uma ferramenta para auxiliar as 

autoridades públicas nessa integração, levando em consideração diversos sistemas da gestão 

como o ISO 14000, o Eco Management and Audit Scheme (EMAS), o ecoBUDGET, dentre 

outros (COMISSÃO EUROPEIA, 2006). 

Além de ter buscado a integração das CPS com sistemas da gestão ambiental, o 

LEAP também objetivou desenvolver abordagens práticas para a promoção das “aquisições 

conjuntas”. Acerca do segundo objeto do Projeto, a Comissão Europeia (2006) destaca que os 

novos produtos introduzidos no mercado necessitam de um rápido aumento da demanda, 

como forma de alcançar o retorno dos custos do seu desenvolvimento. O poder de compra 

combinado de várias autoridades públicas trabalhando juntas pode, efetivamente, 

proporcionar essa demanda e dar aos novos “produtos verdes” a ajuda que eles necessitam no 

mercado. 

Assim, o LEAP percebeu que a junção do poder de compra de várias autoridades 

públicas era um meio efetivo para que os “produtos verdes” pudessem se inserir no mercado, 

bem como para reduzir seus preços47. 

O Projeto LEAP resultou na edição de um manual contendo oito ferramentas 

divididas em dois grupos: ferramentas de implementação e ferramentas estratégicas. Os 

resultados foram exibidos na Conferência EcoProcura 2006, ocorrida na cidade de Barcelona. 

O Quadro 39 exibe cada uma das ferramentas desenvolvidas pelo Projeto, que, por sua vez, 

são descritas de forma detalhada no manual do LEAP. 

 
 
 
 

                                                 
47 O Projeto menciona dois exemplos nos quais a combinação do poder de compra de vários órgãos públicos 
apresentou resultados impactantes. O caso do Energy Star nos Estados Unidos, no qual, por determinação legal, 
todos os Estados passaram a adquirir apenas computadores que fossem compatíveis com os critérios do selo 
Energy Star. Com essa demanda, todos os computadores vendidos no mercado passaram a se adequar os critérios 
de eficiência energética do Energy Star, sem que isso resultasse em um aumento no preço do produto. O outro 
exemplo se deu com o projeto ZEUS, no qual oito cidades europeias utilizaram seu poder de compra combinado 
para adquirir mais de 1000 veículos de zero ou baixa emissão e, dessa forma, aproveitar substanciais economias 
de escala (BIDERMAN et al., 2008). 
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Quadro 39 - Ferramentas desenvolvidas pelo projeto LEAP. 

FERRAMENTA  
DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS  

 
Ferramenta A 

(Desenvolvimento e implementação 
de uma política de contratações 

sustentáveis) 
 

 
• Fornece um formulário simples, estabelecendo os elementos-

chave necessários em qualquer política de aquisições e compras, 
e explica como se deve definir e manter uma política de 
contratações sustentáveis;  

Ferramenta B 
(Gestão do processo de aquisição 

de bens e serviços) 

 
• Identifica as principais fases do processo de aquisição de bens e 

serviços quando se pretende melhorar o desempenho ambiental. 
A ferramenta define um conjunto procedimentos de um Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) para as fases-chave do processo de 
aquisição, promovendo a diminuição dos impactos ambientais 
resultantes desta atividade; 
 

 
Ferramenta C 

(Identificação de medidas para 
ultrapassar barreiras 

organizacionais na implementação 
das contratações sustentáveis) 

 

 
• Fornece um formulário de auto-diagnóstico e define medidas para 

os órgãos efetuarem as suas compras de uma forma mais 
sustentável; 

Ferramenta D 
(Compras conjuntas – Articulação 

de ações de compras no setor 
público) 

 
• Esta ferramenta apresenta exemplos de atividades de  “compras 

conjuntas” na Europa e fornece um orientações sobre como 
iniciar um processo de “compras conjuntas”; 

 

Ferramenta E 
(Especificações- Padrão) 

 
• Fornece orientação para o desenvolvimento de especificações 

para diversos produtos-chave, notadamente: energia renovável, 
informática, construção, transporte, alimentação, produtos de 
limpeza e papel; 
 

 
Ferramenta F 

(Incorporação de critérios 
ambientais na aquisição de bens e 

serviços no setor público) 
 

 
• Esta ferramenta fornece orientações sobre como inserir critérios 

de sustentabilidade nas várias fases do processo de aquisição e 
sobre avaliar/julgar as propostas apresentadas.  

 

 
Ferramenta G 

(Informação sobre especificações, 
produtos e agrupamentos de 

entidades adjudicantes) 

 
• A ferramenta G é uma base de dados de cerca de 120 sítios da 

internet que fornecem informação detalhada visando auxiliar na 
identificação de produtos sustentáveis e especificações para 
aquisições-chave do setor público. 
 

Ferramenta H 
(Promoção do mercado de 

“produtos verdes”) 

 
• Fornece orientações sobre como trabalhar com os fornecedores 

para a melhoria do desempenho ambiental de produtos e 
desenvolver o mercado através da cadeia de abastecimento. 
 

Fonte: Adaptado de Comissão Europeia (2006). 

 

4.6.4 A IGPN 

 

A International Green Purchasing Network (IGPN) é uma associação 

internacional, sem fins lucrativos, criada no ano de 2005, como resultado da primeira 

Conferência Internacional sobre Contratações Sustentáveis, realizada no ano de 2004, na 
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cidade de Sendai, Japão. Ao final da Conferência, as entidades participantes produziram um 

documento que ficou conhecido como Declaração de Sendai, no qual foram consignados os 

resultados dos debates acerca das contratações sustentáveis e ações voltadas para o 

desenvolvimento e disseminação dessa prática (IGPN, 2010). 

A criação da IGPN foi influenciada pela atuação da Green Purchasing Network 

(GPN), uma organização criada no ano de 1996, pela Agência Ambiental japonesa48, para 

promover as compras sustentáveis entre o setor empresarial, os órgãos governamentais e 

consumidores individuais (pessoas físicas) no Japão49. A missão do GPN é disseminar o 

conceito de compras sustentáveis e fornecer diretrizes e informações necessárias para a sua 

implementação50 51 (IGPN, 2010). 

A criação da IGPN foi motivada pela intenção de contribuir, por via das 

contratações sustentáveis, para a promoção do desenvolvimento sustentável global, reunindo 

experiências de entidades governamentais e não governamentais, do setor empresarial, de 

programas de rotulagem ambiental, dentre outros (IGPN, 2010). 

A IGPN tem como principais objetivos: 

a) compartilhar informações, entre seus membros, sobre princípios, diretrizes e 

boas práticas para a compra de produtos sustentáveis;   

b) promover, globalmente, a disseminação de produtos e serviços sustentáveis e 

práticas de compras sustentáveis; e, 

                                                 
48 Apesar de criada por iniciativa estatal, a GPN tem atuação independente e não possui fins econômicos, tendo 
se tornado uma das maiores organizações ambientais no Japão, contando, no ano de 2005, com 2.823 membros 
assim divididos: empresas (2.228), entidades governamentais (318) e organizações não governamentais (277) 
(IGPN, 2010). 
49 A GPN assumiu o papel de liderança na promoção das contratações sustentáveis no Japão e se destaca não 
apenas pelo número de membros, mas também pela diversidade dos grupos oriundos de diversos setores que 
participam das atividades da Organização. A Organização desenvolveu Diretrizes para compras sustentáveis de 
vários grupos de produtos, dentre eles: papel para impressão e cópia; copiadoras, impressoras, aparelhos de fax; 
computadores; artigos de papelaria e material de escritório; móveis de escritório; papel higiênico; lâmpadas; 
refrigeradores; máquinas de lavar roupa; condicionadores de ar; televisores; uniformes; serviço de impressão 
offset; hotéis e pousadas; e instalações sanitárias. Além disso, a GPN também desenvolveu um banco de dados 
que fornece aos compradores as informações ambientais de cada produto, de acordo com as diretrizes de 
compras. Os critérios utilizados por programas de rotulagem ambiental, como o Energy Star e o Ecomark, foram 
essenciais no desenvolvimento e atualização das diretrizes da GPN sobre produtos sustentáveis (IGPN, 2010). 
50 Dentre os princípios gerais que norteiam as atividades da GPN, destaca-se o que estabelece o dever de analisar 
a necessidade antes de realizar uma comprar. Tal princípio revela que, para a GPN, antes mesmo de se pensar na 
aquisição de produtos sustentáveis, uma política de compras sustentáveis deve estar pautada em ações de 
redução dos níveis de consumo (IGPN, 2010).  
51 Interessante é observar que a Declaração de Sendai também consignou a idéia de que as compras sustentáveis 
têm início com a avaliação da necessidade do bem ou produto, de forma a assegurar que somente será adquirido 
aquilo que realmente for necessário (IGPN, 2010). 
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c) harmonizar as políticas de compras sustentáveis, suas ferramentas de 

avaliação e desenvolver um banco de dados de produtos a nível global (IGPN, 

2010). 

A Organização é dirigida por um Conselho compostos por seis membros:  

a) o ICLEI e a GPN, na qualidade de membros permanentes; 

b) uma organização internacional para governos locais; e 

c) três entidades privadas que atuem na promoção das compras sustentáveis na 

América do Norte, Suécia, Coreia e Malásia (IGPN, 2010). 

Dentre as ações realizadas pela IGPN, merece destaque a publicação de um livro, 

no ano de 2010, compilando experiências de contratações sustentáveis realizadas pelo Poder 

Público e pela iniciativa privada na Ásia, América do Norte e Europa (IGPN, 2010). 

Além disso, a IGPN disponibilizou, em seu sítio eletrônico, uma ferramenta 

interativa (A starter kit) para implementação das contratações sustentáveis, que pode ser 

utilizada livremente, tanto por órgãos públicos como por entidades privadas. O programa 

interativo está divido em quatro módulos: conscientização, treinamento, implementação e 

referências (IGPN; IGPNI, 2008). 

O primeiro módulo parte da apresentação do conceito de sustentabilidade, 

identificando os padrões atuais de consumo como um dos principais fatores que resultam em 

impactos sociais e ambientais. O primeiro módulo também aborda os conceitos de 

contratações sustentáveis, contratações públicas sustentáveis e bens e serviços sustentáveis 

(IGPN; IGPNI, 2008). 

A ferramenta distingue os procedimentos para a implementação de critérios de 

sustentabilidade de acordo com a natureza pública ou privada da entidade. A implementação 

de um programa de CPS é divido em sete passos, conforme a Figura 29 (IGPN; IGPNI, 2008). 

 

Figura 29 - Etapas para implementação de um programa de CPS de acordo com a IGPN. 
 

 

Fonte: Adaptado de IGPN e IGPNI (2008). 
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A primeira etapa da ferramenta proposta pela IGPN estabelece que o amparo 

político nacional, com a adoção de instrumentos legais e institucionais, figura como marco 

inicial indispensável nas ações para a implementação de uma política/programa de CPS. 

Posteriormente, também podem ser desenvolvidos programas regionais ou locais, bem como 

estabelecidas metas específicas para determinados órgãos (IGPN; IGPNI, 2008). 

Na segunda etapa, a ferramenta orienta acerca da necessidade de identificar 

produtos e/ou serviços mais adequados para serem incluídos em um programa de CPS, 

considerando o impacto ambiental em todo o seu ciclo de vida (IGPN; IGPNI, 2008). 

Para esse propósito, é necessário fazer um balanço do volume de compras da 

autoridade pública no decorrer de um ano e, desde então identificar os produtos que podem 

ser incluídos, considerando, principalmente: produtos adquiridos em grandes quantidades, os 

que causam maiores impactos ambientais durante seu ciclo de vida e categorias de produtos 

que já possuem ampla variedade de opções de produtos sustentáveis. A ferramenta também 

sugere que o programa de CPS seja implementado em fases, iniciando com produtos 

considerados mais “simples” de serem trabalhados (IGPN; IGPNI, 2008). 

A terceira etapa corresponde ao estabelecimento de critérios para o programa de 

CPS, quando fatores sociais e ambientais passam a fazer parte da decisão de compra, 

juntamente com os aspectos tradicionais, como preço e qualidade. A ferramenta deixa a cargo 

de a autoridade pública optar pelo conjunto de critérios que entender mais adequado para a 

política de CPS que pretende implementar, fornecendo as seguintes sugestões: 

a) escolha de critérios referentes à eliminação ou redução do impacto ambiental de 

um produto durante o seu ciclo de vida, estabelecendo limites para 

determinados componentes ou uma performance desejada (produto fabricado 

com determinado percentual de material reciclado; produto com determinado 

nível de consumo de energia; dentre outros); e 

b) estabelecimento de exigência de que os fornecedores implementem um sistema 

de gestão ambiental ou que obtenham determinada certificação (IGPN; IGPNI, 

2008). 

Independentemente da opção escolhida, o Programa adverte para a necessidade de 

adotar uma base científica sólida para a abordagem de custo do ciclo de vida, e assegurar que 

os impactos ambientais não serão apenas transferidos para outro estádio do ciclo de vida 

(IGPN; IGPNI, 2008).  

Após a identificação dos critérios de sustentabilidade para os produtos, tem início 

a etapa referente à modificação do processo e procedimentos de contratação. Essa alteração 
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visa a assegurar a integração dos aspectos sociais e ambientais nas decisões de compra, bem 

como de proporcionar tratamento preferencial para os produtos sustentáveis (IGPN; IGPNI, 

2008). 

A quinta etapa propõe a integração do programa de CPS com um programa de 

gestão ambiental em curso no órgão, ou a implementação de um sistema da gestão ambiental, 

caso este inexista. O objetivo dessa ação é assegurar a efetividade do programa de CPS em 

longo prazo (IGPN; IGPNI, 2008). 

A penúltima etapa está voltada para as ações de monitoramento da efetividade do 

programa de CPS. No caso das contratações públicas, a necessidade de avaliar e reportar os 

resultados também decorre do interesse público a ser atingido por meio da atuação dos órgãos 

estatais (IGPN; IGPNI, 2008). 

A sétima e última etapa aborda a necessidade de fazer uso do programa de CPS 

como instrumento para conscientizar a população, acerca da sua responsabilidade ambiental 

na qualidade de consumidores. Assim, promover a ampla divulgação dos resultados de um 

programa de CPS seria uma forma de encorajar a população a tornar suas compras também 

mais sustentáveis. De acordo com o IGPN e IGPNI (2008), tal ação pode ser realizada 

mediante uma campanha pela qual o órgão venha a divulgar os benefícios socioambientais das 

contratações sustentáveis, de uma forma simples e acessível a todos os públicos. 



5 AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

O quinto módulo traz os aspectos do disciplinamento das aquisições públicas no 

ordenamento jurídico brasileiro, analisando os dispositivos que são apontados como 

fundamento legal para a implementação de critérios de sustentabilidade socioambiental nos 

procedimentos licitatórios.   

 

5.1 O modelo clássico de licitação 
 

As contratações públicas são mencionadas em diversos dispositivos do 

ordenamento jurídico brasileiro, desde a Constituição Federal de 1988, até portarias, 

regulamentos de execução e outros atos normativos expedidos pela Administração Pública.  

De acordo com o art. 22, inciso XXX da Constituição Federal de 1988, compete 

privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação pública, em 

todas as modalidades (BRASIL, 1988). 

O art. 37, inciso XXI da Carta Magna dispõe que as contratações realizadas pela 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios devem ser realizadas por meio de processo de licitação 

pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes (BRASIL, 1988). 

De acordo com Justen Filho (2012), no Brasil, a licitação obrigatória foi imposta 

por diversos diplomas legais ao longo do tempo1, diferentemente da sistemática adotada por 

inúmeros outros Estados. O autor menciona que tal panorama acabou sendo modificado em 

decorrência da globalização, que impulsionou, em diversos países e no âmbito de organismos 

internacionais, ações voltadas para a adoção da obrigatoriedade de licitar. 

Portanto, no Brasil a forma pela qual o Poder Público realiza os atos destinados à 

aquisição de bens e contratação de serviços foi denominada de “licitação”, e lhe foi atribuído 

caráter obrigatório. 

Mota (2005) conceitua licitação como o instrumento de caráter obrigatório, por 

meio do qual o Poder Público analisa e avalia as ofertas, visando selecionar a que se apresenta 

mais vantajosa para o atendimento do interesse público. 

                                                 
1 Mota (2005) destaca que, no Brasil, durante muito tempo foi utilizada a expressão “concorrência”, significando 
procedimento adotado pela Administração para a escolha da proposta mais vantajosa, dentre as apresentadas por 
particulares interessados em contratar com o Estado. 
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No mesmo sentido, Meneguzzi (2011, p. 19) expressa a licitação como “[...] o 

processo administrativo que, tendo em vista futura contratação, destina-se a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração”. 

Carvalho Filho (2012) assevera que o legislador não poderia deixar a critério 

exclusivo do gestor a escolha das pessoas a serem contratadas, uma vez que tal liberdade 

resultaria em escolhas impróprias, resultando em prejuízos para a Administração Pública. 

Assim, a licitação se destina a “contornar esses riscos”, possibilitando a ampla participação 

dos interessados e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.  

Com efeito, a licitação pode ser compreendida como o procedimento 

administrativo vinculado, por meio do qual os entes da Administração Pública selecionam a 

melhor proposta, dentre as oferecidas pelos diversos interessados (CARVALHO FILHO, 

2012). 

A Lei nº 8.666 de 1993 regulamentou o inciso XXI do art. 37 da Constituição 

Federal de 1988, estabelecendo normas para a realização das licitações e celebração de 

contratos administrativos, ficando conhecida como “lei das licitações” (BRASIL, 1993). 

A concepção clássica de licitação, adotada pela Lei nº 8.666, de 1993, até a 

alteração da redação do caput do seu art. 3º no ano de 2010, definia licitação como o 

procedimento destinado a garantir a uma dupla finalidade: observância do princípio 

constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

(BRASIL, 1993). 

 

5.2 Licitação sustentável: um novo paradigma das práticas de consumo do Poder 

Público 

 

5.2.1 Fundamento legal das licitações sustentáveis  
 

A necessidade de incorporar critérios de sustentabilidade na condução dos 

processos licitatórios trouxe um novo desafio para o gestor público brasileiro, que, 

historicamente, elaborou editais visando selecionar a proposta de menor valor, sem questionar 

as práticas socioambientais do fabricante ou do fornecedor dos bens e serviços. 

A atuação do gestor, desvinculada de preocupações de ordem socioambiental, 

estava orientada, principalmente, pelo teor do art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993, que, até a 

alteração promovida pela Medida Provisória nº 495 de 2010, convertida na Lei nº 12.349, de 

15 de dezembro de 2010, apresentava a licitação como procedimento destinado a garantir a 
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observância do princípio constitucional da isonomia e a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública (BRASIL, 1993). 

Em 2010, a “promoção desenvolvimento sustentável nacional” foi incluída dentre 

as finalidades da licitação previstas no caput do art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993. A alteração do 

art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993 pode ser considerada um verdadeiro divisor de águas, tendo 

legitimado a consideração de critérios de sustentabilidade socioambiental na realização dos 

procedimentos licitatórios. Assim, após a alteração promovida pela Lei nº 12.349 de 2010, o 

caput do artigo 3º da Lei nº 8.666 de 1993 passou a ter a seguinte redação2: 

 

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 (BRASIL, 1993). 

 

De acordo com o novo conceito legal a licitação passou a visar ao atendimento de 

tripla finalidade: a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

(BRASIL, 1993). 

Antes mesmo da alteração do art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993, no entanto, os 

autores que pugnavam pela implementação das contratações públicas sustentáveis (CPS) para 

a modificação dos padrões de consumo do Poder Público (BARCESSAT, 2011; 

BLIACHERIS, 2011; FERREIRA, 2012; SANTOS, 2011), defendiam a existência de amparo 

legal para a inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas brasileiras, 

considerando, principalmente, o teor dos arts. 225 e 170 da Constituição Federal de 1988.  

Os dispositivos constitucionais em questão estabelecem que: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações (BRASIL, 1988). 
 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 

                                                 
2 Segundo Valente (2011), a palavra “sustentável” não fazia parte da alteração do artigo 3º da Lei nº 8.666 de 
1993 no texto da Medida Provisória nº 495 de 2010, tendo sua inclusão ocorrido apenas durante a tramitação no 
Congresso Nacional. 
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[...] 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais (BRASIL, 1988). 

 

Reforçando a tese do amparo constitucional para a inserção de critérios de 

sustentabilidade nas contratações públicas, Biderman et al. (2008) destacam o lugar ocupado 

pela Constituição Federal na pirâmide normativa, enfatizando que a interpretação das leis por 

ela recepcionadas ou posteriores a sua promulgação, deve ser realizada em consonância com 

seus dispositivos.   

Além dos dispositivos constitucionais, o artigo 4º da Lei nº 6.938 de 1981 já 

estabelecia, dentre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, a compatibilização 

do desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico (BRASIL, 1981). Assim, as contratações públicas deveriam ser 

realizadas de forma a observar tais preceitos. 

Nessa perspectiva, cabia ao intérprete tentar visualizar as finalidades do 

procedimento licitatório a partir de uma perspectiva mais sustentável e menos financeira. 

 

Por exemplo, quando a Lei nº 8.666/93 informa que a administração pública 
selecionará a proposta mais vantajosa, este adjetivo deve ser entendido em seu 
sentido mais amplo, ou seja, as propostas aceitas devem ser as mais convenientes 
para resguardar o interesse público. 
E isso porque, quando a administração atua, o faz em nome dos administrados e para 
eles. Como o Estado é a própria sociedade representada ou organizada, não resta 
qualquer dificuldade em identificar entre os seus objetivos a busca por contratos que 
atendam aos anseios da coletividade. Entre esses anseios, está a manutenção do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, obrigação imposta ao poder público por meio 
da redação dos arts. 170, VI, e 225 da Constituição Federal. 
Diante desses regramentos, o que se verifica é que a licitação é um dos instrumentos 
a serem utilizados pelo Estado na busca da proteção ao meio ambiente 
(BIDERMAN, et al., 2008, p. 39). 

 

Bertogna (2011, p. 90) entende que, uma vez que a própria Constituição exige do 

Estado prestações positivas ambientais na esfera das contratações públicas, na qual a União 

Federal se apresenta como grande agente econômico devido à quantidade de recursos 

movimentados, “[...] as determinações constitucionais somente serão cumpridas se a opção 

direcionar-se exatamente para a aquisição de bens e serviços sustentáveis”. 

Santos (2011, p. 154) afirma que, antes mesmo da alteração do seu art. 3º, a Lei 

Geral de Licitações e Contratações Públicas possuía dispositivos que indicavam preocupação 

ambiental, como a exigência de licenciamento ambiental para a realização de obras ou 
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serviços potencialmente causadores de riscos ambientais. “No entanto, não havia ainda 

previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro obrigando o Estado a priorizar a 

aquisição de bens ou a contratação de obras e serviços com base em critérios de preferência 

sócio ambientais”. 

Biderman et al. (2008) exprimem que a consideração de critérios de 

sustentabilidade ambiental já se fazia presente nas contratações de alguns órgãos, antes da 

alteração do art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993. No entanto, essa prática se limitava a aquisição 

de itens como papel reciclado, e, em alguns casos, se destinava a atender as especificidades de 

eventos sobre a temática ambiental. 

Cita-se, nesse sentido, as licitações realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). Em decorrência da natureza das atividades desse Ministério, bem como da 

especificidade das ações desenvolvidas por alguns de seus departamentos, como o 

responsável pela promoção da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), a 

aquisição de itens sustentáveis já era realizada pelo órgão antes da alteração da Lei nº 8.666 

de 1993. 

Depois da modificação da redação do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, restou 

superado o debate acerca inexistência de amparo legal para inserção de critérios de 

sustentabilidade nos procedimentos licitatórios realizados pelos diversos órgãos da 

Administração Pública brasileira. Valente (2011, p. 09) enfatiza que referida alteração 

representa importante inovação legal e “[...] modifica radicalmente o quadro jurídico e 

operacional das licitações públicas no Brasil, obrigando todos os entes da Federação a 

promoverem licitações públicas sustentáveis”. 

Apesar do impacto decorrente da modificação do art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993, 

Betiol et al. (2012) asseveram que, no Brasil, as primeiras iniciativas de consideração de 

critérios de sustentabilidade nas contratações públicas são representadas por ações pontuais 

decorrentes de legislações específicas, como a referente a proibição de produtos que 

contivessem ou fizessem uso de substancias destruidoras da camada de ozônio.  

Outras normas de caráter infraconstitucional editadas recentemente trouxeram 

expressa previsão acerca da consideração de critérios de sustentabilidade ambiental nas 

contratações públicas.  

A Lei nº 12.187, de dezembro de 2009, instituiu a Política Nacional sobre 

Mudanças do Clima e trouxe a seguinte previsão: 
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Art. 6º São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: 
[...] 
XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento 
de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções 
de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o 
estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, 
compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e 
concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as 
propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais 
e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos (BRASIL, 2009a). 

 

 Com efeito, a Lei nº 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, também menciona em seu texto o estabelecimento de prioridade para a 

aquisição de produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens, serviços e obras que 

considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 

sustentáveis (BRASIL, 2010c). 

Conquanto essas normas tenham se reportado às licitações sustentáveis como  

instrumento indutor das Políticas sobre Mudanças do Clima e Resíduos Sólidos, não versaram 

sobre os critérios de preferência socioambiental a serem considerados, e não mencionaram as 

especificações de sustentabilidade que os bens e serviços contratados devem observar 

(SANTOS, 2011). 

No mesmo sentido, Meneguzzi (2011), analisando os efeitos da Lei nº 12.187, de 

2009, afirma que 

 

[...] a despeito da boa vontade do legislador, como bem observou Eduardo Fortunato 
Bim, o referido diploma legal previra apenas licitações sustentáveis de resultado, 
que gerem maior economia de energia e água e outros recursos naturais ou reduza a 
emissão de gases de efeito estufa e de resíduos sólidos, não estipulando, de forma 
clara e direta, sobre a escolha dos materiais, exigência de certidões ou cadastramento 
ou técnicas de produção ou prestação. (MENEGUZZI, 2011, p. 31). 

 

Segundo Santos (2011), tal lacuna possibilitaria a utilização do poder normativo 

da Administração Pública para viabilizar a realização das licitações sustentáveis. 

Diferentemente, Ferreira (2011) entende que a definição legal trazida pelo inciso 

XII do art. 6º da Lei nº 12.187 de 2009 é abrangente e bem-posta para o fim visado pelas 

licitações sustentáveis. Nesse sentido, o autor expõe que 

 

Desse modo, andou bem a Lei nº 12.187/2009, pois, em vez de trabalhar com 
conceitos vagos, tais como “produtos ambientalmente corretos” ou “produtos 
sustentáveis”, trouxe uma definição que já traz o detalhamento necessário para que 
se saiba o que se entende por produtos ambientalmente corretos: aqueles que 
propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da 
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emissão de gases de efeito estufa e de resíduos. Além disso, como será explicado 
adiante, esta definição servirá de parâmetro à interpretação do novo art. 3º da Lei nº 
8.666/93, tendo em vista que o conceito de desenvolvimento sustentável é um 
conceito de certo modo vago e em aberto. 
Por óbvio, não seria cabível, sendo mesmo absurdo, que a lei descesse ao 
detalhamento de cada bem, de cada produto, cabendo de fato fazer como ela fez: 
trazer-nos pistas necessárias, as linhas gerais, que nos levam a entender quais são 
esses bens e produtos melhores para o meio ambiente. (FERREIRA, 2011, p. 119). 

 

Betiol et al. (2012, p. 47) abordam interessante elemento decorrente da Lei nº 

12.305 de 2010, que tem sido inserido dentre as cláusulas que versam sobre as obrigações da 

contratada nos contratos administrativos resultantes das licitações sustentáveis, denominado 

de logística reversa. Segundo os autores, em decorrência das obrigações impostas pelo 

diploma legal em questão, nos contratos de compras públicas de pneus, lâmpadas, cartuchos 

de impressoras, pilhas, baterias, celulares, computadores, dentre outros, os órgãos públicos 

têm começado a incluir cláusula de logística reversa, “responsabilizando os fornecedores pela 

adoção dos procedimentos destinados a coleta e restituição dos resíduos ao setor industrial 

para reaproveitamento ou destinação final ambientalmente adequada”.  

 

5.2.2 Aspectos conceituais  

 

Verifica-se que os conceitos de “licitação sustentável” exibidos por diversos 

autores guardam estreita relação com a definição legal da expressão, bem como com o 

conceito de desenvolvimento sustentável.  

Não obstante a “licitação sustentável” se apresentar como termo mais usual, no 

Brasil também se registra o uso das expressões “ecoaquisições”, “compras verdes”, “compras 

ambientalmente amigáveis”, para se referir às CPS. 

Santos (2011) conceitua licitação sustentável como a que estabelece critérios de 

preferências socioambientais na aquisição de bens e contratação de serviços pelo Poder 

Público, visando à preservação ambiental. 

Para Meneguzzi (2011) e Ferreira (2011), as licitações sustentáveis são aquelas 

que levam em conta a sustentabilidade ambiental dos produtos e processos a elas relativos. 

Meneguzzi (2011) acrescenta, ainda, que nas licitações sustentáveis promove-se a contratação 

adequando-a ao consumo sustentável, levando-se em consideração o papel do Governo 

enquanto expressivo comprador e grande consumidor de recursos naturais. 



190 
 

Barcessat (2011) considera os efeitos das licitações sustentáveis sobre o mercado, 

destacando seu papel de instrumento de cunho regulatório, indutor de práticas sustentáveis no 

setor produtivo. Nesse sentido, a autora afirma que 

 

Compra Pública Sustentável ou Licitação Sustentável é um processo por meio do 
qual as organizações, em suas licitações e contratação de bens, serviços e obras, 
valorizam os custos efetivos que consideram condições de longo prazo, buscando 
gerar benefícios à sociedade e à economia e reduzir os danos ao ambiente natural. 
A licitação sustentável ampara-se em uma nova interpretação da premissa de que o 
comprador público deve utilizar a licitação como instrumento para realizar a compra 
do melhor produto/serviço pelo menor preço. (BARCESSAT, 2011, p. 67).  

 

Souza (2011) opta pela expressão compras públicas sustentáveis, conceituando-a 

como a aquisição de produtos e serviços mais eficientes socioambientalmente sob diversos 

aspectos como, o consumo de água e energia, não utilização ou redução dos níveis de material 

tóxico, reciclagem, maior vida útil e menor geração de resíduos. 

O conceito adotado por Biderman et al. (2008) considera a licitação sustentável 

como solução que permite integrar aspectos sociais e ambientais em todos os estágios das 

contratações realizadas pelos agentes públicos, reduzindo os impactos à saúde humana e ao 

meio ambiente.  Os autores acrescentam, que tal concepção conceitual é orientada por três 

premissas: 

a) responsabilidade do consumidor - como os consumidores exercem influência 

sobre a economia, se eles estiverem interessados, não apenas em adquirir bens e 

serviços pelo menor preço, mas passarem a demandar produtos mais sustentáveis, 

isso levará os fornecedores a competir com base em produtos mais sustentáveis, 

em oposição ao sistema tradicional, que considera apenas o menor preço; 

b) redução do consumo – essa premissa engloba a redução do desperdício e o 

redimensionamento da efetiva necessidade de bens e serviços pelos diversos 

órgãos públicos, enquanto ações essenciais dentro da perspectiva das licitações 

sustentáveis. 

c) perspectiva do ciclo de vida – relaciona-se com a busca por identificar e levar 

em consideração os impactos e custos do produto em todo o seu ciclo de vida (do 

berço ao túmulo). Assim, a oferta mais vantajosa será determina a partir dos 

custos econômicos e ambientais totais do produto durante o seu ciclo de vida. 
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Para Bliacheris (2011, p. 138), as licitações sustentáveis se classificam como 

verdadeira política pública3 voltada para a preservação ambiental, representando “[...] um 

novo modo de agir do Estado que responde a um anseio social de viver com menor impacto 

no meio ambiente.”. Dentre suas principais características destacam-se: 

a) opção pela sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável como conceito em 

aberto, verificável caso a caso; 

b) transversalidade; 

c) avaliação do produto ou serviço e não do fornecedor; 

d) consideração do ciclo de vida do produto como medida de sua sustentabilidade; 

e) ecoeficiência como fim da política pública. 

Assim, as licitações sustentáveis também poderiam ser compreendidas como 

política pública e instrumento econômico que possibilita a mudança de comportamento, 

induzindo boas práticas nos consumidores e fornecedores (BIDERMAN et al., 2008). 

Considerando que o Governo é um comprador em escala, as compras governamentais se 

apresentam como um instrumento capaz de resultar em expressivos impactos econômicos 

(BLIACHERIS, 2011).     

 

5.3 Modalidades e tipos de licitação 

 

A Lei nº 8.666, de 1993, dispõe sobre as modalidades de licitações existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro. Dessa forma, para realizar a aquisição de bens e serviços os 

órgãos da Administração Pública encontram-se sujeitos ao cumprimento dos requisitos e fases 

pertinentes à modalidade escolhida, dentre as previstas na Lei nº 8.666 de 1993.  

A escolha da modalidade de licitação a ser utilizada não é realizada de forma 

aleatória, sendo considerados o tipo de objeto e valor estimado do contrato a ser celebrado 

para identificar a modalidade de licitação aplicável. 

É comum a ocorrência de situações onde é possível escolher a modalidade de 

licitação a ser utilizada, considerando o preenchimento dos requisitos de dois os mais tipos 

                                                 
3 “(...) as definições convergem para a compreensão de que as políticas públicas envolvem ações e programas 
que almejam dar efetividade aos princípios, normas, valores e escolhas conformadores do sistema juspolítico 
modelado pela ordem constitucional de determinado Estado nacional. Em outras palavras, são as ações 
empreendidas pelos poderes públicos com o fim de determinar o sistema que lhe cabe operar, com o fim de 
tornar realidade a Constituição no cotidiano dos cidadãos” (PEREIRA JÚNIOR; D. apud BLIACHERIS, 2011, p. 
141).  
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das modalidades previstas na Lei nº 8.666, de 1993, cabendo ao órgão optar pela que melhor 

atenda suas necessidades. 

O art. 22 da Lei nº 8.666 de 1993 relaciona as seguintes modalidades de licitação 

(BRASIL, 1993):  

a) concorrência; 

b) tomada de preços; 

c) convite; 

d) concurso; 

e) leilão.  

O rol do art. 22 tem caráter exaustivo, ressalvada a figura do “pregão” que é 

modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, instituída por meio 

da Lei nº 10.520 de 2002. Assim, excetuada a possibilidade de lei federal dispor sobre o tema, 

o §8º do art. 22 da Lei nº 8.666, de 1993, veda a criação de outras modalidades de licitação, 

bem como a combinação das modalidades nele mencionadas (BRASIL, 1993). 

O Quadro 40 traz o conceito legal adotado para as modalidades de licitação 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

 
Quadro 40 - Conceito legal das modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666 de 1993 e 
na Lei nº 10.520 de 2002. 

MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO 

CONCEITO LEGAL 

Concorrência Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial 

de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

Tomada de preços Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 

que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação 

Convite Modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 

mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 

apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 

cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas. 

Concurso Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 

trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios 

ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 
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publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta 

e cinco) dias. 

Leilão Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 

bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis 

prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 

valor da avaliação. 

Pregão Modalidade de licitação utilizada para a aquisição de bens e serviços 

comuns, considerados aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado. 

Fonte: Brasil (1993) e Brasil (2002). 

 

O edital é o instrumento utilizado para cientificar os interessados em contratar 

com a Administração Pública, a exceção da carta-convite, utilizada na modalidade de licitação 

denominada “convite”4, e nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação (BIDEMAN 

et al. 2008). 

De acordo com o art. 21 da Lei nº 8.666, de 1993, os avisos contendo os resumos 

dos editais das “concorrências”, “tomadas de preço”, “concursos” e “leilões” deverão ser 

publicados, com antecedência, no Diário Oficial da União (DOU), quando se tratar de 

licitação realizada por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, ou quando se 

tratar de obra financiada, parcial ou totalmente, com recursos federais5 (BRASIL, 1993). 

                                                 
4 No mesmo sentido, Justen Filho (2012) destaca que a Lei não exige a publicação pela imprensa dos avisos 
relacionados com convites. No entanto, como a Administração dispõe da faculdade de remeter convite a pessoas 
não cadastradas, outros terceiros, desde que previamente cadastrados, poderão manifestar seu interesse de 
participar do certamente no prazo de até 24 horas da apresentação das propostas. Portanto, compete a 
Administração utilizar de meios hábeis a garantir que os cadastrados tomem conhecimento da abertura do 
convite.  
5 O §§ 2º, 3º e 4º do art. 21 da Lei nº 8.666 de 1993 estabelecem, ainda, que:  
Art. 21 [...] 
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 

I - quarenta e cinco dias para: a) concurso; b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o 
regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";  
II - trinta dias para: a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;  b) tomada de 
preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";  
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;  
IV - cinco dias úteis para convite.  
§ 3o  Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital 
resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos 
anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.   
§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-
se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas (BRASIL, 1993). 
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A “concorrência” se apresenta como modalidade de licitação de caráter mais 

amplo. Nesse sentido, o § 4º do art. 23 estabelece que nos casos em que couber “convite”, a 

Administração poderá utilizar a “tomada de preços” e, em qualquer caso, a “concorrência” 

(BRASIL, 1993). 

No Quadro 41 Biderman et al. (2008) sistematizam as principais características 

das modalidade de licitação versadas na Lei nº 8.666, de 1993, considerando o tipo de 

instrumento convocatório, os objetos que admitem ou para os quais a lei obriga o uso de 

determinada modalidade, a necessidade de prévio cadastramento dos interessados e os valores 

envolvidos. 

 
Quadro 41 - Resumo das principais características das modalidades de licitação previstas na 
Lei nº 8.666 de 1993. 

CONCORRÊNCIA 
 

 
 

TOMADA DE PREÇOS  
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CONVITE 

 

CONCURSO 

 

LEILÃO  

 

Fonte: Birdeman et al. (2008, p. 35). 

 

Conforme já mencionado, o “pregão” é modalidade de licitação destinada, 

exclusivamente, à aquisição de bens e serviços comuns, independente do valor estimado.  

O advento do “pregão” está estritamente vinculado à questões de eficiência e 

economicidade na contratação de bens e serviços pela Administração Pública6. Nesse sentido, 

                                                 
6 O Pregão foi instituído, como modalidade licitatória, pela Medida Provisória 2.026, de 4.5.2000, convertida na 
Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto 3.555/2000, impondo importantes alterações na sistemática da 
legislação pátria. Configura modalidade alternativa ao convite, tomada de preços e concorrência para contratação 
de bens e serviços comuns [...] o gestor deverá justificar sempre que deixar de utilizar a modalidade Pregão, se, 
tecnicamente, havia condições para tanto. As razões são óbvias. A característica de celeridade procedimental, 
decorrente da inversão das fases de habilitação e da abertura das propostas de preços, é apenas a parte mais 
perceptível do processo. [...] A ampliação da disputa entre os interessados tem como conseqüência imediata a 
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além de ter previsto que seria de apenas oito dias o prazo mínimo entre a data de publicação 

do aviso do “pregão” e a de apresentação das propostas, a Lei nº 10.520, de 2002, inovou ao 

possibilitar o uso de recursos da tecnologia da informação para a realização do “pregão”. 

O denominado “pregão” eletrônico foi regulamentado pelo Decreto nº 5.450 de 

2005, como modalidade de licitação do tipo menor preço que se realiza quando a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância, em sessão pública, por meio de 

sistema que promova a comunicação pela internet (BRASIL, 2005b). 

No entanto, enquanto a Lei nº 10.520, de 2002, previu o uso do “pregão” como 

uma faculdade, o Decreto nº 5.450, de 2005, em seu art. 4º determinou a obrigatoriedade da 

adoção do “pregão”, de preferência na forma eletrônica, nas licitações para a aquisição de 

bens e serviços comuns (BRASIL, 2005b). 

No Quadro 42 são apresentadas as principais características do Pregão. 

 

Quadro 42 - Resumo das principais características do Pregão. 
 

 

Fonte: Adaptado de Birdeman et al. (2008). 

 

Da mesma forma que a Lei nº 10.520, de 2002, o Decreto nº 5.450 de 2005 

considerou como bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

podem ser objetivamente definidos pelo edital. No entanto, diversos questionamentos 

surgiram acerca do enquadramento de determinados bens e serviços nessa categoria. 

Seria impossível que o legislador tivesse apresentado um rol exaustivo dos bens e 

serviços qualificados como comuns para os fins da Lei nº 10.520, de 2002. Diante disso, o 

                                                                                                                                                         
redução dos preços. Aliada à celeridade, a competitividade é característica significativa do Pregão. A 
possibilidade de simplificar o procedimento licitatório, sem perda da essência da competitividade e da isonomia, 
deve marcar toda licitação. [...] A discricionariedade do administrador está jungida pelo princípio da 
indisponibilidade do interesse público. O legislador, ao disponibilizar ferramenta de comprovada eficácia e 
atribuir prioridade para a sua aplicação, imbuiu a Administração do dever de a utilizar. Sua preterição deve ser 
fundamentada, porque, via de regra, o Pregão tem se mostrado a opção mais econômica na aquisição/contratação 
de bens ou serviços (Acórdão nº 1.547/2004-1ª Câmara – Tribunal de Contas da União).  
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entendimento jurisprudencial, em especial do Tribunal de Contas da União (TCU), tem sido 

relevante para pacificar as dúvidas sobre a compatibilidade do uso do “pregão”, eletrônico ou 

presencial, para a contratação de determinados tipos de bens e serviços. 

Essa situação pode ser ilustrada tomando-se como exemplo o entendimento de 

Biderman et al. (2008), que apresentam o “pregão” como modalidade de licitação que não 

pode ser utilizada para aquisição de equipamentos, programas e serviços de informática, 

exceto os de digitação e manutenção de equipamentos. 

Analisando o entendimento do TCU, no entanto, constata-se que a Nota Técnica 

nº 02/2008 - SEFTI/TCU, expedida em 11 de setembro de 2008, concluiu pela 

compatibilidade do uso do Pregão para aquisições de bens e serviços da tecnologia da 

informação pela Administração Pública Federal (BRASIL, 2008). 

O TCU entendeu que a evolução das normas relativas às licitações públicas na 

área de tecnologia da informação (TI), as evidentes vantagens do uso do “pregão” pela 

Administração Pública e o gradativo amadurecimento do mercado brasileiro de TI rumo a 

padrões de desempenho e qualidade bem estabelecidos, sugerem que o conceito de bens e 

serviços comuns, constante na Lei nº 10.520, de 2002, deve também englobar os bens e 

serviços comuns de TI (BRASIL, 2008). 

Além das modalidades de licitação, a Lei nº 8.666 de 1993 também dispõe sobre 

os “tipos de licitação”. Assim como os critérios previamente estabelecidos no edital ou ato 

convocatório, o julgamento das propostas apresentadas pelos interessados para a seleção da 

que se apresenta mais vantajosa para a Administração Pública, deve também ser realizado em 

conformidade com o tipo de licitação adotada (BRASIL, 1993). 

O art. 45 da Lei nº 8.666, de 1993, relaciona os seguintes tipos de licitação: 

a) a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para 

a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor 

preço; 

b) a de melhor técnica; 

c) a de técnica e preço; 

d) a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de 

direito real de uso. 
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A Figura 30 traz sistematização proposta por Biderman et al. (2008), onde são 

mencionadas as fases e critérios de seleção das propostas aplicáveis às modalidades de 

licitação ora abordadas. 

 

Figura 30 - Sistematização das fases e critérios de seleção das modalidades de licitação da Lei 
nº 8.666 de 1993 e da Lei nº 10.520 de 2002. 

 

 

Fonte: Adaptado de Birdeman et al. (2008). 
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O art. 46 da Lei nº 8.666, de 1993 determina que os tipos de licitação "melhor 

técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza 

predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 

supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, bem como para a elaboração 

de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos (BRASIL, 1993). 

De acordo com a Lei nº 10.520, de 2002, o “pregão” é modalidade de licitação 

cujo julgamento e classificação das propostas sempre observará o critério de “menor preço” 

(BRASIL, 2002). 

 
 
5.4 A problemática do tratamento isonômico nas licitações sustentáveis 

 

Ao dispor sobre as finalidades do procedimento licitatório, o art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993, dispõe que a licitação se destina a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e deve ser processada em 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 de 

outros lhes sejam correlatos (BRASIL, 1993). 

Bertogna (2011) observa que os princípios são considerados “blocos estruturais 

dorsais” do ordenamento jurídico, representando as bases sobre as quais o Direito se constrói. 

O princípio da isonomia ou igualdade tem base constitucional, compreendendo o dever da 

Administração de assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes (BRASIL, 1988). 

Considerando que o princípio da isonomia é expresso como uma das finalidades 

do procedimento licitatório, se passou a questionar a possibilidade de conciliar a inserção de 

critérios de sustentabilidade socioambiental com a garantia de tratamento isonômico a todos 

os interessados em contratar com a Administração, uma vez que muitos fornecedores não 

trabalham com linhas de produtos considerados ambientalmente menos impactantes.  

Ao abordar, de forma genérica, o princípio da isonomia e sua aplicação ao 

procedimento licitatório, Justen Filho (2004), no ano de 2004, já destacava que incorre em 

equívoco quem supõe que a isonomia veda a diferenciação entre os particulares, uma vez a 

escolha de um contratante e de uma proposta, já representa, por si só, uma diferenciação entre 

os interessados. Portanto, o que o princípio da isonomia veda é o estabelecimento de 

discriminação arbitrária.  
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A licitação consiste em um instrumento jurídico para afastar a arbitrariedade na 
seleção do contratante. Portanto, o ato convocatório deverá definir, de modo 
objetivo, as diferenças que são reputadas relevantes para a Administração. A 
isonomia significa o tratamento uniforme para situações uniformes, distinguindo-se-
as na medida em que exista diferença 
A incidência do princípio da isonomia sobre a licitação desdobra-se em dois 
momentos. Em uma primeira fase, são fixados os critérios de diferenciação que a 
Administração adotará para escolher o contratante. Em uma segunda fase, a 
Administração verificará quem, concretamente, preenche mais satisfatoriamente as 
diferenças. Nesses dois momentos, incide o princípio da isonomia. (JUSTEN 
FILHO, 2004, p. 61).    

 

Nesse sentido, as exigências referentes a critérios de sustentabilidade ambiental 

encontrariam seu fundamento no teor arts. 225 e 170 da Constituição Federal de 1988.  

Modernamente, Barcessat (2011) posiciona-se dentre os que afastam a tese de 

violação do princípio da isonomia, utilizando raciocínio similar ao apresentado por Justen 

Filho (2004) há dez anos. Nesse sentido, a autora entende que só seria vedado inserir critérios 

de sustentabilidade nos procedimentos licitatórios quando as exigências estabelecidas não 

guardassem consonância com o objeto e objetivos da licitação, ou seja, quando os critérios de 

sustentabilidade viessem a representar uma discriminação arbitrária. 

 

Utilizava-se, outrora, de maneira errônea, o princípio da isonomia, constante do art. 
3º, § 1º, da Lei nº 8.666/93, como forma de impugnar a adoção, pelo Estado, de 
exigências que viabilizassem as licitações sustentáveis. Muitos entendiam que 
deveria ser dada nova redação àquele dispositivo, para que se possibilitasse a 
implementação das licitações sustentáveis. 
Data máxima venia, já discordávamos de tal entendimento mesmo antes da recente 
alteração no art. 3º da Lei nº 8.666/93. Acreditávamos que já havia, no ordenamento 
pátrio, permissivo constitucional suficiente para a implementação das licitações 
sustentáveis. [...]. Outrora, alegava-se que ao direcionar a aquisição de bens e 
serviços de modo a propiciar o desenvolvimento sustentável, o princípio da 
igualdade seria um suposto impeditivo, vez que todos os licitantes deveriam, em tese, 
concorrer em igualdade de condições. 
Portanto, não há que se falar em violação do princípio da igualdade se as exigências 
constantes do edital estiverem afinados com o objeto e objetivos da licitação, desde 
que respaldados pelos princípios prestigiados pelo legislador constitucional. Em 
síntese: os artigos 170 e 225 da CF/88, mesmo antes da mudança legislativa, já 
fundamentavam e respaldavam totalmente eventuais “fatores de discrímen” que 
viessem a ser erigidos para propiciar e respaldar a utilização, pela administração, de 
licitações sustentáveis na aquisição de bens e serviços. (BARCESSAT, 2011, p. 75). 

 

Na esfera infraconstitucional, conforme já abordado anteriormente, autores como 

Valente (2011) entendem que a alteração do art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993 teria tornado 

obrigatória a inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas.   

No entanto, Bim (2011), sem desconsiderar o impacto decorrente da modificação 

do art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993, apresenta interessante reflexão ao mencionar que tal 
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alteração não foi capaz de solucionar as resistências à licitação sustentável, considerando o 

teor do art. 3º, §1º, inc. I da Lei nº 8.666 de 1993, que assim dispõe: 

 

Art. 3o [...]  
§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 
de outubro de 1991. (BRASIL, 1993). 

 

O dispositivo legal ora transcrito visa resguardar a competitividade do 

procedimento licitatório, proibindo a inserção de cláusulas que restrinjam ou frustrem seu 

caráter competitivo, ou ainda, que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto 

contratado. 

Bim (2011, p. 185) afirma que o questionamento acerca da garantia da 

competitividade do certame nada mais é que um desdobramento do princípio da isonomia no 

procedimento licitatório. 

No que diz respeito às licitações sustentáveis, o argumento de violação ao 

princípio da competitividade e, consequentemente, da isonomia, decorreria da inserção de 

critérios de sustentabilidade ambiental, que, por sua vez, resultaria na exclusão do certame 

dos fornecedores que não tivessem os produtos com os padrões ambientais demandados pela 

Administração (BIM, 2011). 

A resposta para os questionamentos acerca da violação do princípio da isonomia 

ou da competitividade nas licitações sustentáveis parece encontrar seu fundamento, não 

apenas nos dispositivos constitucionais já mencionados, mas na própria letra da Lei Geral de 

Licitações, que proíbe a adoção de cláusulas ou condições impertinentes ou irrelevantes 

(BRASIL, 1993). 

Assim, compete ao gestor apresentar no processo justificativa técnica que 

evidencie a relevância do estabelecimento de determinado critério social ou ambiental, 

visando afastar questionamentos acerca de tratamento não isonômico entre os licitantes. 

A alteração do art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993, com a inclusão da promoção do 

desenvolvimento sustentável dentre as finalidades da licitação, não afasta a necessidade da 

autoridade pública evidenciar a relevância dos critérios de sustentabilidade adotados em 

determinado procedimento licitatório. 
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Apesar de inicialmente entender como desnecessária a inclusão do 

desenvolvimento sustentável dentre as finalidades da licitação, para viabilizar, juridicamente, 

as licitações sustentáveis, Bim (2011, p. 186) acaba afirmando que “[...] o critério ambiental 

não é apenas razoável, mas obrigatório, além de pertinente e relevante, como consta na 

própria Lei nº 8.666 de 1993”. 

Talvez a letra da Lei demande uma postura mais comedida. A inclusão do 

desenvolvimento sustentável nacional dentre as finalidade da licitação não gera presunção de 

que a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental será sempre considerada razoável e 

relevante. Possivelmente, entender de outra forma pode representar verdadeira afronta à 

essência constitucional do princípio da isonomia, além de desconsiderar as demais finalidades 

do procedimento licitatório. 

Esse foi o entendimento ratificado pelo legislador com a edição do Decreto nº 

7.746, de 2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, estabelecendo critérios e 

diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional nas contratações realizadas pela 

administração pública federal (BRASIL, 2012). O art. 2º do Decreto nº 7.746, de 2012, 

apresenta a seguinte redação: 

 

Art. 2º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as 
empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras 
considerando critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no 
instrumento convocatório, conforme o disposto neste Decreto. 
Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser 
justificada nos autos e preservar o caráter competitivo do certame. (BRASIL, 2012). 
(grifo nosso). 

 

Ademais, relevante destacar que os critérios de sustentabilidade que podem ser 

considerados, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, englobam considerações de 

cunho social e ambiental. Caso a sustentabilidade a ser considerada nos procedimentos 

licitatórios estivesse restrita a critérios ambientais, o legislador teria optado pelo uso da 

expressão “promoção da sustentabilidade ambiental nacional” no lugar da “promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável”. 

 Com efeito, Ferreira (2011) expressa que o desenvolvimento sustentável constitui 

um  “conceito em aberto”, uma vez que a sustentabilidade envolve diversas nuances,  devendo 
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ser interpretador a partir de uma perspectiva holística da qual fazem parte aspectos culturais, 

sociais, territoriais, políticos, dentre outros7. 

Portanto, ao promover a alteração do art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993, incluindo 

dentre as finalidades da licitação a “promoção do desenvolvimento nacional sustentável”, não 

objetivou o legislador tornar obrigatória a inserção de critérios de sustentabilidade nas 

licitações, tampouco considerou que nesta expressão estaria compreendida apenas a 

sustentabilidade ambiental.  

 

5.5 Proposta mais vantajosa, menor preço e sustentabilidade socioambiental 

 

Historicamente as finalidades da licitação estavam restritas a garantir o princípio 

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Conforme 

já mencionado, no ano de 2010, a alteração da redação do art. 3º resultou na inclusão da 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável dentre as finalidades do procedimento 

licitatório.  

Além dos questionamentos acerca do tratamento não isonômico, a consideração 

de critérios de sustentabilidade socioambiental também passou a ser debatida considerando a 

possível incompatibilidade com obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, uma vez que os bens e serviços sustentáveis possuem, em regra, valor de aquisição 

mais elevado. Sob essa perspectiva, a proposta mais vantajosa seria representada por aquela 

que apresentasse o menor preço.  

Segundo Justen Filho (2004), a identificação do que representa o mais vantajoso 

para a Administração é um tema que remete à pluralidade de facetas do conceito de “interesse 

público”. O autor esclarece que a vantagem, em regra, se relaciona com a questão econômica. 

Como o Estado dispõe de recursos limitados para realização de suas atividades, a vantagem 

para a Administração Pública possui estreita vinculação com a otimização da gestão dos seus 

recursos financeiros.  

Assim, a obtenção da proposta mais vantajosa comporta avaliação do custo 

benefício da contratação visada pela Administração. A vinculação entre “vantajosidade” e 
                                                 
7 Sachs (2008, p. 25) afirma que além da sustentabilidade ambiental, social e econômica, também integram, 
necessariamente, o conceito de desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade cultural e a sustentabilidade 
territorial. Acerca do caráter multifacetário do conceito em questão, o autor ainda destaca que o “[...] conceito de 
desenvolvimento não se presta a ser encapsulado em fórmulas simples. A sua multidimensionalidade e 
complexidade explicam o seu caráter fugidio. Como ser de se esperar, o conceito tem evoluído durante os anos, 
incorporando experiências positiva e negativas, refletindo as mudanças nas configurações políticas e as modas 
intelectuais”. 
 



204 
 
menor preço decorre do princípio da economicidade. “A economicidade exige que o Estado 

desembolse o mínimo e obtenha o máximo e o melhor. Assim, em princípio, a economicidade 

se retrata no menor preço pago pelo Estado” (JUSTEN FILHO, 2004, p. 55). 

No entanto, a obtenção da proposta mais vantajosa não se relaciona apena com o 

aspecto financeiro, uma vez que a Administração necessita receber prestações de qualidade 

adequada. 

 

Como regra, a vantagem da contratação se traduz em benefícios financeiros ou 
técnicos. Por isso, os critérios de julgamento das licitações obedecem, basicamente, 
a critérios de valor econômico e de qualidade técnica. Mas a vantagem da 
contratação não se restringe a isso. Há outras configurações para o interesse público. 
Assim, o interesse público pode exigir providência de urgência, para evitar risco de 
vida a particulares. A vantagem, nesse caso, estará relacionada com a urgência, mais 
do que com o valor econômico ou a qualidade técnica. (JUSTEN FILHO, 2004, p. 
55). 

 

Costa (2011) afirma que a proposta mais vantajosa não é, nem deveria ser 

interpretada como sinônimo de menor preço. Além disso, observa que mesmo nos casos em 

que um produto sustentável demanda maior quantidade de recursos financeiros para ser 

adquirido, os custos de manutenção e de descarte pode ser menores. 

Santos (2011) enfatiza que a obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública não está, necessariamente, na aquisição de produtos mais baratos, mas 

sim dos que resultem em maior benefício para a coletividade. O autor acrescenta que os 

custos iniciais maiores podem ser compensados a curto ou médio prazo, por meio da 

economia proporcionada por muitos produtos considerados menos impactantes 

ambientalmente, citando como exemplo as lâmpadas fluorescentes em comparação com as 

incandescentes8. 

 

A procura da proposta mais vantajosa para a Administração Pública deveria, 
portanto, ser desdobrada. Esta vantajosidade poderia manifestar-se no futuro, como 
ocorre nas licitações sustentáveis. Nestas os interesses primários e secundários da 
Administração Pública conjugar-se-iam. [...] os fornecedores pontuariam, na 

                                                 
8 Outro exemplo é citado por Meneguzzi (2011, p. 29) acerca da Bolsa Eletrônica de Compras (BEC) de SP que 
após a conclusão de um pregão apenas para produtos sustentáveis, afirmou que a resma de 500 folhas de papel 
reciclado de papelaria, gramatura 75 G/M2 (+/-3,0), espessura 0,098mm (+/-0,007), aspereza Bendtsen 250 
ml/min (+/-100), no formato A4, alcalino multiuso, compatível com copiadora e impressora acima de 100 
cópias/min; resistência cera Dennison 12-16, norma NBR-NM 255/01; na cor palha, embalado em resmas, em 
papel revestido com filme polipropileno, original do fabricante, foi comprada pelo preço de R$ 8,50, 
representando economia ao Estado, pois a resma de 500 folhas de papel sulfite comum já fora adquirida por 
R$ 9,61, no primeiro semestre de 2009. 
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licitação, os aspectos ambientais e sociais envolvidos, além dos critérios econômicos 
de melhor proposta técnica e/ou menor preço. (MENEGUZZI, 2011, p. 27). 

 

No mesmo sentido, Santos e Barki (2011) acrescentam que  

 

[...] trata-se, em realidade, de um aspecto bastante comum quando se fala em 
contratações sustentáveis: muitos dos objetos ambientalmente amigáveis costumam 
ser mais caros que os demais, levantando-se o entrave do “menor preço”. Ocorre que 
a economicidade não deve ser sopesada apenas no momento da licitação. Devem ser 
considerados os custos - não apenas ambientais, mas mesmo econômicos – 
envolvidos no decorrer de toda a contratação, e mesmo após, durante os processos 
de utilização e descarte do objeto (custo do ciclo de vida). A Administração deve 
analisar, caso a caso, se, apesar do preço superior no momento do julgamento da 
licitação, a contratação atenderá ao requisito da economicidade a longo prazo. 
No caso de obras e serviços de engenharia, a adoção de tais critérios ambientais, 
além de obviamente atender ao objetivo de sustentabilidade, também pode trazer tal 
reflexo de economicidade diferida, especialmente quanto aos custos de manutenção 
da edificação. (SANTOS; BARKI, 2011, p. 255). 

 

Para Bim (2011) a proposta mais vantajosa deve ser compreendida como a que 

apresenta as melhores condições de atender o interesse coletivo. O autor entende que a 

vantajosidade é representada pela obtenção do produto de melhor qualidade com o menor 

preço possível. Assim, mesmo nos procedimentos licitatórios do tipo “menor preço” a 

Administração Pública deve prever requisitos mínimos de qualidade a serem observados.  

 

Se os padrões ambientais interessam ao Estado, eles devem ser inseridos nas 
licitações e descritos nos editais de maneira clara e precisa, evitando o indesejado 
aumento da subjetividade. A licitação sustentável não viola o julgamento objeto das 
propostas porque os padrões devem estar claros no edital, inclusive os de julgamento, 
se as exigências ambientais contarem pontos. (BIM, 2011, p. 191).   

  

Verifica-se que o art. 45 da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece o julgamento 

objetivo das propostas, devendo a comissão de licitação realizá-lo em conformidade com os 

tipo de licitação e critérios previamente estabelecidos no ato convocatório. Por sua vez, o inc. 

I do § 1º do mesmo artigo dispõe que na licitação do tipo menor preço, a proposta mais 

vantajosa será a que apresentar as especificações previamente estabelecidas no edital e ofertar 

o menor preço (BRASIL, 1993). 

Considerando o teor desses dispositivos legais, Bim (2011) expressa que o 

principal critério de seleção da proposta mais vantajosa continua a ser o menor preço, 

principalmente na modalidade “pregão”. 
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Nesse sentido, o estabelecimento de critérios de sustentabilidade socioambiental 

se apresentariam como padrões ou especificações, que devem estar dispostos de forma clara 

no edital. A alteração do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, veio a fortalecer a inserção de tais 

critérios, no entanto, o julgamento das propostas continua a preservar o mesmo nível de 

objetividade, sendo pautado pelo menor preço, desde que atendidos os requisitos 

estabelecidos no edital. 

As ponderações de Justen Filho (2004), ao analisar os critérios estabelecidos no 

edital enquanto exteriorização da vantagem perseguida pela Administração Pública, 

conservam sua validade nos dias atuais, inclusive quando se tem em apreço as licitações 

sustentáveis.  

  

É obrigatório, porém, que a Administração defina o conteúdo da vantagem, antes de 
promover a licitação. [...]. A Administração, antes de elaborar o edital, tem o dever 
de determinar o fim a ser satisfeito. Não se trata de identificar o objeto licitado, tão-
somente. É imprescindível definir o ângulo sob o qual o interesse público será 
perseguido. Todos os fatores relevantes deverão ser sopesados. Tudo isso deverá ser 
retratado nas regras do ato convocatório. Ali deverá explicitar-se o que se reputará 
como vantagem. [...] Os critérios de julgamento da licitação exteriorizam essa 
avaliação da Administração, o que não significa que se identifiquem os conceitos de 
“critérios de julgamento” e “vantagem”. O critério de julgamento é o instrumento de 
avaliação objetiva da compatibilidade entre a proposta e o interesse público buscado 
pela Administração (JUSTEN FILHO, 2004, p. 55). 

 

Bim (2011) também aborda a necessidade do gestor avaliar o custo benefício nas 

licitações sustentáveis, que não podem ser praticadas a custos exorbitantes. 

 

A inserção de critérios de consumo ambientalmente amigáveis não admite o 
pagamento de qualquer preço e não deve ser praticada a qualquer custo. Por isso, é 
fundamental analisar a validade e os limites da licitação sustentável, passando pelos 
controles de constitucionalidade e legalidade (BIM, 2011, P. 179). 

 

Nesse sentido, Bliacheris (2011, p. 147) recomenda que, no caso específico das 

licitações sustentáveis, juntamente com o impacto ambiental, sejam valorados a limitação à 

competitividade e o valor a ser pago pelo produto considerado mais sustentável. Para tanto, o 

autor sugere a abordagem baseada no custo, considerando todo o ciclo de vida do produto e 

“[...] inclusive as externalidades geradas no seu processo de produção, que muitas vezes 

demandaram (sic) um futuro gasto governamental para serem corrigidas”. 
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5.6 Momentos para a inserção de critérios de sustentabilidade 

 

Outra questão presente no debate jurídico acerca das licitações sustentáveis é o 

momento e forma adequados para inserir critérios de sustentabilidade no procedimento 

licitatório. 

Toda licitação é composta por uma etapa interna e outra externa. A etapa interna é 

assim denominada porque se desenvolve no âmbito exclusivo da Administração, não se 

exteriorizando perante terceiros. É durante a etapa interna que são realizados os atos 

pertinentes à definição da licitação, bem como a especificação técnica bem ou serviço a ser 

contratado (JUSTEN FILHO, 2012). 

Justen Filho (2012, p. 365) atribui à etapa interna caráter “gestacional”, uma vez 

que é nesse momento que serão estabelecidas as condições e exigências que irão nortear e as 

quais estarão sujeitos todos os participantes da licitação. “Todos os demais atos praticados 

pela Administração, no curso da licitação, são reflexo das decisões e dos atos praticados na 

fase interna.” 

Assim, é durante a etapa interna que a Administração deve praticar os atos 

destinados a: 

a) verificar a necessidade e conveniência da contratação; 

b) analisar a presença dos pressupostos legais para a contratação, incluindo-se aí a 

disponibilidade orçamentária; 

c) identificar as quantidades e promover a especificação adequada dos bens e 

serviços que serão contratados (objeto da licitação); 

d) definir a modalidade de licitação e elaborar o ato convocatório da licitação 

(JUSTEN FILHO, 2012, p. 366). 

Acerca da definição do objeto da licitação, o inc. I do art. 40 da Lei nº 8.666, de 

1993, estabelece que o edital deve, obrigatoriamente, indicar o objeto da licitação, em 

descrição sucinta e clara (BRASIL, 1993). 

A inserção de critérios de sustentabilidade teria que ocorrer nas especificações 

técnicas. Não se admite a inclusão de tais critérios como requisito de habilitação, ante o teor 

do art. 27 da Lei nº 8.666 de 19939 (MENEGUZZI, 2011). 

                                                 
9 Meneguzzi (2011, p. 29) faz referência às licitações realizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, onde a 
inserção de critérios de sustentabilidade é realizada na especificação técnica do produto a ser adquirido.  
“No caso dos pregões, modalidade de licitação para bens e serviços comuns, o legislador imporia uma licitação 
do tipo menor preço. Desta forma, conforme determina a Lei e o edital, o julgamento elegeria a melhor oferta 
proposta relativamente ao item licitado, o qual, por sua vez, estaria vinculado à especificação técnica 
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No entanto, excetuando essa regra, Souza (2011) aborda o papel dos instrumentos 

da Política Nacional do Meio Ambiente previstos no art. 9º da Lei nº 6.938, de 1981, em 

especial, o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 

utilizadoras dos recursos dos recursos ambientais (CTF/APP) (BRASIL, 1981). 

O Quadro 43 apresenta as categorias e respectivas atividades consideradas 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, conforme teor do Anexo III 

da Lei nº 6.938 de 1981. 

 

Quadro 43 - Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais 
previstas no Anexo III da Lei 6.938 de 1981 e sujeitas a inscrição no CTF/APP. 

Categoria  Descrição  
Extração e Tratamento de 
Minerais  

- pesquisa mineral com guia de utilização; lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem 
beneficiamento; lavra subterrânea com ou sem beneficiamento, lavra garimpeira, perfuração de 
poços e produção de petróleo e gás natural. 

Indústria de Produtos 
Minerais Não Metálicos  

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a extração; fabricação e elaboração de 
produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, 
amianto, vidro e similares. 

Indústria Metalúrgica  - fabricação de aço e de produtos siderúrgicos, produção de fundidos de ferro e aço, forjados, 
arames, relaminados com ou sem tratamento; de superfície, inclusive galvanoplastia, metalurgia 
dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro; produção de 
laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia; relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas, produção de soldas e anodos; 
metalurgia de metais preciosos; metalurgia do pó, inclusive peças moldadas; fabricação de 
estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive; galvanoplastia, fabricação de 
artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia, têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície. 

Indústria Mecânica  - fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico 
ou de superfície. 

Indústria de material 
Elétrico, Eletrônico e 
Comunicações  

- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores, fabricação de material elétrico, eletrônico e 
equipamentos para telecomunicação e informática; fabricação de aparelhos elétricos e 
eletrodomésticos. 

Indústria de Material de 
Transporte  

- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios; fabricação e 
montagem de aeronaves; fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes. 

Indústria de Madeira  - serraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira; fabricação de chapas, placas de 
madeira aglomerada, prensada e compensada; fabricação de estruturas de madeira e de móveis. 

Indústria de Papel e 
Celulose  

- fabricação de celulose e pasta mecânica; fabricação de papel e papelão; fabricação de artefatos 
de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada. 

Indústria de Borracha  - beneficiamento de borracha natural, fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento 
de pneumáticos; fabricação de laminados e fios de borracha; fabricação de espuma de borracha e 
de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex. 

Indústria de Couros e 
Peles 

- secagem e salga de couros e peles, curtimento e outras preparações de couros e peles; 
fabricação de artefatos diversos de couros e peles; fabricação de cola animal. 

Indústria Têxtil, de 
Vestuário, Calçados e 
Artefatos de Tecidos  

- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos; fabricação e acabamento 
de fios e tecidos; tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos 
diversos de tecidos; fabricação de calçados e componentes para calçados. 

Indústria de Produtos de 
Matéria Plástica.  

- fabricação de laminados plásticos, fabricação de artefatos de material plástico. 

Indústria do Fumo  - fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo. 

                                                                                                                                                         
previamente definida no edital. Conforme esclarece o Estado de São Paulo, “um item A não compete com um 
item B, ou seja, papel sulfite não compete com papel reciclado para obtenção de menor preço entre os dois itens, 
pois cada um deles é um item diferente; detém códigos diferentes, preços referenciais diferentes, características 
diferentes, podendo ter quantidades diferentes e integrar uma mesma licitação ou não”. 
 



209 
 

Indústrias Diversas  - usinas de produção de concreto e de asfalto. 
Indústria Química  - produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, fabricação de produtos derivados do 

processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira; fabricação de combustíveis não 
derivados de petróleo, produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, óleos essenciais, 
vegetais e produtos similares, da destilação da madeira, fabricação de resinas e de fibras e fios 
artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos, fabricação de pólvora, explosivos, 
detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos; 
recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais; fabricação de concentrados 
aromáticos naturais, artificiais e sintéticos; fabricação de preparados para limpeza e polimento, 
desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas; fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, 
impermeabilizantes, solventes e secantes; fabricação de fertilizantes e agroquímicos; fabricação de 
produtos farmacêuticos e veterinários; fabricação de sabões, detergentes e velas; fabricação de 
perfumarias e cosméticos; produção de álcool etílico, metanol e similares. 

Indústria de Produtos 
Alimentares e Bebidas  

- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares; matadouros, 
abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal; fabricação de conservas; 
preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados; beneficiamento e industrialização 
de leite e derivados; fabricação e refinação de açúcar; refino e preparação de óleo e gorduras 
vegetais; produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação; fabricação 
de fermentos e leveduras; fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para 
animais; fabricação de vinhos e vinagre; fabricação de cervejas, chopes e maltes; fabricação de 
bebidas não-alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação e águas minerais; fabricação de 
bebidas alcoólicas. 

Serviços de Utilidade  - produção de energia termoelétrica; tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e 
sólidos; disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens; usadas 
e de serviço de saúde e similares; destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos 
sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas; dragagem e derrocamentos em corpos 
d’água; recuperação de áreas contaminadas ou degradadas. 

Transporte, Terminais, 
Depósitos e Comércio  

- transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de 
minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos 
perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos e produtos 
perigosos. 

Turismo  - complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos. 
Uso de Recursos Naturais  Silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; importação ou 

exportação da fauna e flora nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica de 
fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio genético natural; exploração de recursos 
aquáticos vivos; introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso 
na agricultura; introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela 
CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente; uso da 
diversidade biológica pela biotecnologia em atividades previamente identificadas pela CTNBio 
como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. 

Fonte: Brasil (1981).  

 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) promoveu uma revisão nos procedimentos referentes ao CTF, expedindo a 

Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013. De acordo com a Instrução Normativa em 

apreço, o certificado de regularidade do CTF/APP figura como uma certidão, que atesta a 

conformidade dos dados da pessoa inscrita para com as obrigações cadastrais e de prestação 

de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do 

IBAMA (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS, 2013). 

O art. 10 da Instrução Normativa - IBAMA nº 6 de 2013 estabelece que se 

encontram obrigadas à inscrição no CTF/APP as pessoas físicas e jurídicas que se dediquem, 

isolada ou cumulativamente as seguintes atividades: 



210 
 

a) Atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais 

previstas no Anexo VIII da Lei nº 6.938 de 1981 e outras que, por força de 

normas específicas, estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais; 

b) Extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente 

perigosos ao meio ambiente; 

c) Extração, produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da 

fauna e flora (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2013). 

Portanto, a comprovação de inscrição e regularidade no CTF/APP se apresenta 

como critério de sustentabilidade ambiental que pode ser previsto como requisito de 

habilitação em procedimento licitatório, considerando sua expressa previsão em lei ordinária e 

sua operacionalização por ato regulamentar expedido pelo IBAMA (SOUZA, 2011). 

Abordando o entendimento do Tribunal de Contas da União acerca das exigências 

referentes a legislação ambiental nos requisitos de habilitação em procedimentos licitatórios, 

Souza (2011) transcreve a ementa do julgamento da Representação nº 031.861, formulada no 

Pregão nº 052/2008 da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN): 

 

Representação. Pregão presencial. Falha no edital de licitação. Requisitos de 
habilitação. Necessidade de observância da legislação ambiental específica. Oitiva 
prévia. Fixação de prazo para anulação da licitação. 
A existência de órgãos fiscalizadores do meio ambiente não exime a Administração 
de atentar para aspectos que envolvam o atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, nos termos dos arts. 28, inciso V e 30, inciso IV, da Lei 8.666/93 (BRASIL, 
2009b). 
 

No mesmo sentido, o Acórdão nº 1283/2007 – TCU – Plenário, analisou 

representação que alegou irregularidade em procedimento licitatório decorrente, dentre outros 

motivos, de inabilitação da Construtora Celi Ltda diante da não apresentação de Licença de 

Instalação de usina de asfalto para a execução dos serviços. O Tribunal entendeu que a 

exigência de Licença de Instalação, enquanto requisito de habilitação dos interessados, não 

representava restrição ilegal ao caráter competitivo e à ampla participação no certame, uma 

vez que se apresentava como exigência de qualificação técnica decorrente de requisito 

previsto em lei especial. 

 

Trata-se de Representação, com pedido de liminar, formulada pela empresa 
Construtora Celi Ltda., com fundamento no artigo 113 da Lei nº 8.666/93. 
2. A representante insurge-se contra a Concorrência Pública nº 001/2007, promovida 
pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - Governo do Estado do Rio Grande do 



211 
 

Norte (SIN DER/RN), cujo objeto foi a "contratação de empresa para os serviços de 
Implantação, Obras D'artes Correntes, Drenagem, Pavimentação, Obras D'artes 
Especiais e Complementares do prolongamento da Av. Prudente de Morais/Omar 
O'Grady, entre os Municípios de Natal e Parnamirim/RN" (ex vi do Edital de fls. 
21/39). 
3. A representante questiona a sua inabilitação no certame, a qual teria decorrido da 
não apresentação dos seguintes documentos relativos à qualificação técnica: Termo 
de Compromisso de fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado à Quente 
(CBUQ), Licença de Instalação de Usina de Asfalto para execução dos serviços e 
Atestado técnico-operacional de execução de base ou sub-base em brita graduada. 
4. No que diz respeito a este último documento, a representante destaca que a 
Comissão de Licitação, após recurso administrativo, reconsiderou sua posição e 
confirmou a existência do Atestado técnico-operacional dentre a documentação 
apresentada pela licitante. Todavia, a inabilitação foi mantida em face da ausência 
dos outros dois documentos. 
[...] 
4.2.3 a exigência de Regularidade Ambiental-Licença de Instalação (item 2.3.5) não 
obrigava a instalação imediata da usina de asfalto no Rio Grande do Norte, como 
alegou o representante, mas garantiria a sua instalação no RN, caso a Construtora 
Celi sagra-se vencedora do certame. Vale frisar que tal exigência não limitava a 
participação de licitantes, porquanto se tratar de exigência da Legislação Ambiental 
para instalação de atividade poluidora como é o caso da usina de asfalto. Ademais, a 
exigência da Licença de Instalação não fere a Lei das Licitações e Contratos, que em 
seu artigo 30, IV, admite, em relativa à qualificação técnica, a exigência de 'prova de 
atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso'. (BRASIL, 
2007b) 
 

No entanto, o próprio TCU reconhece a inexistência de uniformidade de 

entendimento do Tribunal acerca da possibilidade de se exigir critérios de sustentabilidade 

socioambiental como requisito de habilitação dos participantes. 

Segundo Bertiol et al. (2012), a inserção de critérios de sustentabilidade pode ser 

efetivadas tanto por meio dos requisitos de habilitação dos participantes, como nas cláusulas 

contratuais que versam acerca das obrigações do contratado. 

Além de abordarem a questão de forma genérica, os autores parecem esquecer que 

a especificação do objeto a ser contratado se apresenta, na realidade, como a principal forma 

para a consideração de critérios de sustentabilidade. 

Acerca da exigência de selos ou rótulos ambientais nas licitações sustentáveis,  

Uehara et al. (2011) entendem que, apesar do selos facilitarem a realização do trabalho de 

quem avalia e compra acerca da comprovação do atendimento dos requisitos socioambientais 

estabelecidos no edital, deve-se privilegiar o princípio da isonomia no sentido de não exigir 

dos fornecedores que seu produtos possuam selos.  

Assim, para os autores, o ideal seria exigir o atendimento de especificações 

técnicas utilizadas por selos como o FSC e o Cerflor, sem, no entanto, vinculá-las diretamente 

a qualquer selo. Segundo os autores, tal fórmula seria apta a preservar a competitividade do 

certame (UEHARA, et al., 2011). 
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Constata-se que também existe divergência de posicionamentos do TCU acerca da 

possibilidade de serem exigidos selos ou rótulos ambientais enquanto critério de habilitação, 

sejam eles decorrentes de programas internacionais de rotulagem ambiental ou mesmo de 

programas nacionais como o selo Procel-Eletrobrás de eficiência energética. 

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO, COM PEDIDO DE CAUTELAR. PREGÃO 
ELETRÔNICO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES RELACIONADAS À 
RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO CERTAME. REPRESENTAÇÃO 
CONHECIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO 
PROVIMENTO ACAUTELATÓRIO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA 
EXCEPCIONAL PLEITEADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO. 
CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. CIÊNCIA. 
[...] RELATÓRIO [...] 
4. Quanto ao ponto relacionado à alegada restrição à competitividade, a 
unidade instrutiva fez os seguintes apontamentos:  
13. O segundo ponto questionado pela representante são as especificações 
constantes do Termo de Referência, relativas aos grupos 1 e 7, itens 1, 2, 26, 
27 e 28 do edital, que no entender da empresa, restringem o caráter 
competitivo da licitação.  
1.16.5 - Apresentar certificação ENERGY STAR 5.0 do equipamento 
ofertado. Este certificado será conferido através de acesso a pagina 
http://www.energystar.gov ou através do próprio fabricante do equipamento. 
Sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento; 
1.16.6 - O modelo do equipamento ofertado deve estar em conformidade 
com os especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product 
Environmental Assessment Tool - http://www.epeat.net) na categoria Gold, 
mostrando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto 
ambiental em seu processo de fabricação.(peça 3, p. 52-59) 
13.4 Sobre as especificações exigidas o IFC informa (peça 3, p.72) que o 
termo de referência foi elaborado de acordo com o ordenamento jurídico 
nacional atinente ao processo de aquisições para a administração pública 
federal: as Leis 8.666/1993, 10.520/2002, o Decreto 5.450/2005, o Decreto 
Normatizador 7.174/2010, que regulamenta a contratação de bens e serviços 
de informática e automação pela administração pública federal, além das 
Instruções Normativas 02/200/, 01/2010 e 04/2010, todas da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que disciplinam os itens mínimos necessários para a 
composição dos termos de referência. 
13.5 Já a representante entende que as exigências constantes do edital 
restringiram o caráter competitivo e afastaram os licitantes do pregão. 
13.8 Por fim, a representante se insurge contra a necessidade de que os 
equipamentos apresentem certificação Energy Star 5.0 e estejam em 
conformidade com as especificações definidas no EPEAT, pois “representam 
óbice à participação de muitos concorrentes com proposta mais vantajosa à 
Administração (...)”, (peça 2, p. 13) estando em desacordo com o § 1º, do art. 
3º, da Lei 8.666/93, como também do art. 8º do Decreto 3.555/2000, além de 
contrariar dispositivos da Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Finaliza a argumentação com trecho do Acórdão 
508/2013-Plenário do TCU: “A jurisprudência desta Corte tem sido no 
sentido de que é irregular a necessidade de comprovação exclusiva de que o 
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equipamento esteja em conformidade com a norma EPEAT, pois caracteriza 
restrição à competitividade.” (peça 2, p.16) [...] 
6. Após esse breve relato, passo a apreciar a matéria. 
“12. Sobre a exigência de o equipamento ter de estar em conformidade com 
a certificação "Energy Star Partner List Results" ou EPEAT, avalio que a 
adequabilidade dessa exigência, apesar de ainda não estar pacificada na 
jurisprudência do TCU, o trecho do Voto do Acórdão 2403/2012 - TCU - 
Plenário, embasado no parecer produzido no âmbito da Secretaria de 
Fiscalização de Tecnologia da Informação – SEFTI –, a torna plausível: 
Trecho do Voto do Acórdão 2403/2012 - TCU – Plenário: 
11. Manifesto-me, desde já, em consonância com os fundamentos 
expendidos na derradeira instrução produzida pela SEFTI, adotando-os, 
desde já, como minhas razões de decidir. São dignas de registro as seguintes 
conclusões a que chegou a unidade técnica:  
11.1 a exigência das certificações como critério de habilitação (CISPR 22 ou 
EN55022; EN55024; IEC 61000-3-2/EN61000-3-2; IEC 60950-1:2001 ou 
similar; IEC 61000-3-3/EN61000-3-3; padrões ambientais EPEAT na 
categoria "Gold” ou, alternativamente, apresentação da certificação ISO 
14000), são pertinentes e atendem ao disposto no art. 3º, II, do Decreto nº 
7.174/2010”; [...] 
9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido este Agravo interposto pela empresa Teczap Comércio 
e Distribuição Ltda. contra Despacho que considerou improcedente Representação 
formulada pela agravante e rejeitou pedido de medida cautelar para suspensão do 
contrato decorrente do Pregão Eletrônico 33/2012, para compra de equipamentos de 
informática, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense – Campus Videira. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer do Agravo interposto pela empresa Teczap Comércio e Distribuição 
Ltda., com fundamento no art. 289, § 1º, do Regimento Interno do TCU, para, no 
mérito, negar-lhe provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação à agravante e ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira; e 
9.3. arquivar o presente processo (BRASIL, 2013b). 
 
 
REPRESENTAÇÃO DE LICITANTE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO 
PREGÃO ELETRÔNICO PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO - UFMA, CUJO OBJETO É A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PELA PROCEL. NÃO CONCESSÃO 
DE MEDIDA CAUTELAR. CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO. [...] 
3. A representante aponta a presença de exigências restritivas ao caráter competitivo 
do certame. Os pontos reclamados são: 
a) Exigência de que todos os condicionadores de ar possuam Selo Procel, conforme 
programa do Governo Federal; [...] 
23. O selo Procel provém do subprograma Procel Eficiência Energética em Prédios 
Públicos, coordenado pela Eletrobrás, que tem o objetivo promover ações de 
eficiência energética para prédios públicos e diminuição dos gastos dos prédios 
públicos por meio da redução do consumo e da demanda de energia elétrica. 
24. A exigência do Selo Procel nos itens licitados, apesar de está de acordo com a 
premissa de que os órgãos públicos devem promover licitações sustentáveis, 
conforme preceitua a Lei nº 12.187, de dezembro de 2009 e a Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010: 
Art. 6º, XII da Lei nº 12.187, de 2009: 



214 
 

Art. 6º São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: 
... 
XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento 
de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções 
de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o 
estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, 
compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e 
concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as 
propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais 
e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos (grifos nossos); 
Art. 5º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010: 
Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de 
sustentabilidade ambiental: 
... 
II - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 
similares; 
... 
§ 1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação 
de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou 
por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as 
exigências do edital. 
25. No âmbito desta Corte, no entanto, a jurisprudência tem considerado a exigência 
relacionada às certificações excessiva, quando utilizada como critério eliminatório, 
tal exigência é cabível apenas como critério classificatório, conforme Acórdãos 
213/2013 - TCU - Plenário e 855/2013 - TCU - Plenário. 
26. Como no presente caso, a certificação (Selo PROCEL) foi utilizada como 
critério eliminatório, já que foi incluída no edital como especificação técnica dos 
produtos licitados, peça 16, p. 19-22. Tal ilação é possível, pelo fato do Edital de 
convocação determinar que as propostas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, serão desclassificadas, 
conforme preceitua item 7.1 do Edital 12/2013, p. 16, p. 4, ou seja, serão 
desclassificadas as propostas das empresas que não apresentem o Selo PROCEL nos 
produtos oferecidos. 
27. Tal exigência pode ser considerada restritiva, indo de encontro ao art. 3º § 1º, 
inciso I, da Lei 8.666/1993, entretanto, entendemos que a suspensão e posterior 
anulação do certame, pode ser desnecessária, já que a competitividade do certame 
não foi afetada, conforme demonstrado abaixo, bastando dar ciência à Universidade 
Federal de se abster de exigir o Selo PROCEL como critério eliminatório, utilizando 
dessa exigência apenas como critério classificatório, em licitações futuras. 
28. Cabe ressaltar, conforme já mencionado nos itens 20 e 21 da presente instrução, 
que não houve intenção de recurso por parte das empresas que apresentaram 
propostas, a representante não participou do certame não tendo manifestado, 
administrativamente, o seu inconformismo contra o resultado da licitação, somente 
solicitou esclarecimento, conforme peça 4, p. 46 - 53, aliado a isso não houve 
restrição à competitividade no resultado efetivo do certame, já que houve uma 
quantidade significativa de empresas que participaram do processo, sendo que o 
valor negociado (R$ 1.574.229,80, peça 9, p. 2) foi quase 20% inferior ao valor 
estimado, de R$ 1.885.566,67, peça 13, p. 22. 
29. Logo não houve prejuízo a competitividade do certame, apesar da representação 
ser parcialmente procedente, no que diz respeito ao item 3, "a", da instrução em tela, 
todavia não vislumbramos, no caso, fundamento para propor a suspensão, nem 
tampouco a posterior anulação do procedimento, sem prejuízo do Tribunal orientar a 
UFMA que corrija a falha mencionada nos editais dos procedimento licitatórios 
posteriores (BRASIL, 2013c). 
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A habilitação dos interessados faz parte da fase externa do procedimento 

licitatório e relaciona-se com o “exame das condições do direito de licitar”, por meio do qual 

a Administração analisa se os licitantes preenchem os requisitos necessários para contratar 

com a Administração (JUSTEN FILHO, 2012). Caso não atenda os requisitos de habilitação 

estabelecidos na lei e no edital, o licitante será desclassificado e excluído da participação das 

demais fases do certame (BRASIL, 1993). 

De acordo com o art. 43 da Lei nº 8.666 de 1993, a abertura dos envelopes 

contendo os documentos relativos à habilitação e sua análise, se apresenta como primeiro ato 

a ser praticado no julgamento da licitação. Portanto, em regra, somente os licitantes 

habilitados terão suas propostas analisadas pela Administração (BRASIL, 1993). 

No entanto, conforme já evidenciado no Quadro 42, no Pregão o julgamento das 

propostas precede a fase de habilitação. Assim, apenas após o encerramento da etapa de 

competitiva, o pregoeiro só realizará a análise dos documentos de habilitação do licitante que 

apresentou a melhor proposta (BRASIL, 2002). 

O art. 27 da Lei nº 8.666 de 1993 estabelece que, na habilitação, serão exigidos 

dos interessados, exclusivamente, os seguintes documentos: 

a) habilitação jurídica; 

b) qualificação técnica; 

c) qualificação econômico-financeira; 

d) regularidade fiscal e trabalhista;   

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

(BRASIL, 1993).  

O rol exaustivo do art. 27 costuma ser apresentado como principal argumento dos 

que se posicionam contrários a exigências de atendimento de critérios socioambientais na fase 

de habilitação. Seguem esse entendimento os julgados do TCU que entendem pela 

possibilidade dos critérios ambientais figurarem como meramente classificatórios, servindo 

para fins de desempate, e não como requisitos de habilitação que possuiriam caráter 

eliminatório do certame quando não atendidos, representando restrição ao caráter competitivo 

da licitação. 

Acerca da qualificação técnica, o art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993, disciplina os 

documentos que podem ser exigidos a tal título, sendo admitida, conforme previsto em seu inc. 

IV, exigência de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso 

(BRASIL, 1993).  
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Assim, a apresentação de licença de instalação e de inscrição e regularidade no 

CTF/APP se apresentariam como critérios ambientais passíveis de serem exigidos como 

requisito de habilitação técnica do interessado. 

Além disso, a exigência de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista pode 

ser utilizada como relevante critério de sustentabilidade social não apenas na contração de 

empresas prestadoras de serviços, na aquisição de produtos. O art. 29 da Lei nº 8.666 de 1993, 

menciona os seguintes documentos a serem exigidos para a comprovação da regularidade 

fiscal e trabalhista do contratado: 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

b) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943 (BRASIL, 1993). 

A despeito dos questionamentos ainda existentes, acredita-se que a redação do art. 

3º do Decreto nº 7.746 de 2012 pacificou essa celeuma, estabelecendo que “os critérios e 

práticas de sustentabilidade de que trata o art. 2º serão veiculados como especificação técnica 

do objeto ou como obrigação da contratada” (BRASIL, 2012). 

Assim, inexistindo, no Decreto que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 

1993, previsão de os critérios de sustentabilidade serem veiculados como requisito de 

habilitação dos interessados, resta aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

fazer uso da descrição técnica do objeto ou das cláusulas contratuais para a previsão de 

critérios e práticas de sustentabilidade. 

 

 
 
 



6  A IMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS PE LO 
PODER EXECUTIVO FEDERAL BRASILEIRO 
 

Neste módulo são analisados os instrumentos estruturantes da política de 

contratações sustentáveis do Governo Federal brasileiro, considerando as ações 

adotadas, especialmente, com a adesão ao Plano de Implementação de Joanesburgo. 

O texto também versa sobre as ferramentas disponibilizadas para a 

operacionalização das contratações sustentáveis pelos órgãos integrantes da 

Administração Pública Federal.      

 

6.1 O Plano de ação para produção e consumo sustentáveis 

 

A abordagem trazida nos capítulos anteriores evidencia que, no Brasil, os 

órgãos governamentais figuram como grandes consumidores de bens e serviços. O 

IPEA (2011) indica que o setor público se mostra como um dos principais compradores 

do País, respondendo por cerca de 10% a 15% do PIB.  

No ano de 2009, o Governo Federal brasileiro gastou R$ 11.530.937.746,36 

com obras e instalações e R$ 3.291.531.638,57 com equipamentos e material 

permanente (MPOG; ICLEI, 2009).  De acordo com o IPEA (2011), no total, os órgãos 

públicos federais contrataram quase R$ 50 bilhões em 2009. 

A implementação de uma política de contratações públicas sustentáveis 

(CPS) no Brasil integra as ações referentes à revisão dos padrões de produção e 

consumo no País. Sua origem decorre das metas estabelecidas na Agenda 21 Global e 

da adesão, no ano de 2007, ao Plano de Implementação de Joanesburgo, resultando na 

adoção de medidas para cumprimento das ações previstas no Processo de Marrakech. 

 

O tema da sustentabilidade e do uso racional dos recursos naturais na 
Administração Federal Pública se ampara em acordos internacionais e em 
normativos nacionais. Seu propósito é reduzir a pressão sobre os recursos 
naturais, que são finitos, promover uma economia nacional de baixo carbono, 
fomentar uma mudança de cultura no mercado, a partir do seu forte poder de 
compra, impulsionando os fornecedores a prover mais opções sustentáveis a 
seus clientes e, de maneira geral, a partir de seu próprio bom exemplo, busca-
se fomentar ações de sustentabilidade na sociedade e promover a cidadania. 
(BRASIL, 2011, p. 34). 

 

A política de CPS, instituída no âmbito do Poder Executivo Federal 

brasileiro em janeiro de 2010, orienta-se por dois aspectos principais:  
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a) o diagnóstico e revisão dos padrões de consumo dos órgãos e entidades 

que integram o Poder Executivo Federal; e 

b) a inserção de critérios de sustentabilidade nos procedimentos licitatórios, 

sem comprometer a competitividade do certame. Os critérios de 

sustentabilidade ambiental utilizados deverão considerar os processo de 

extração, fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas 

(BRASIL, 2010a). 

A consideração de critérios de sustentabilidade nas licitações dos órgãos 

federais é, segundo o IPEA (2011), uma medida apta a impactar o mercado, induzindo a 

adoção de processos produtivos menos poluentes por parte do setor industrial. Além 

disso, o bom exemplo do Estado, enquanto consumidor de bens e serviços, funciona 

como meio de sensibilização dos demais consumidores, acerca dos impactos 

socioambientais decorrentes das práticas de consumo (IPEA, 2011). 

Por meio da Portaria-MMA nº 44, de 13 de fevereiro de 2008, o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) instituiu o Comitê Gestor Nacional de Produção e Consumo 

Sustentável (CGPCS), para o desenvolvimento do denominado Plano de Ação para 

Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS). O Comitê, coordenado pelo MMA, foi 

composto pelos representantes dos seguintes órgãos e entidades governamentais e não 

governamentais:  

a) Ministério da Ciência e Tecnologia; 

b) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

c) Ministério de Minas e Energia; 

d) Ministério das Cidades; 

e) Ministério da Fazenda; 

d) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES; 

f) Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS); 

g) Confederação Nacional da Indústria (CNI); 

h) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI);  

i) Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa (SEBRAE); 

j) Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica (ABIPTI); 

k) Central Sindical envolvida em atividades de gestão ambiental, produção 

mais limpa e desenvolvimento sustentável;  

l) Fundação Getúlio Vargas (FGV);  
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m) Instituto Ethos; 

n) Confederação Nacional do Comércio (CNC); 

o) Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC); e 

p) Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE) (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2008). 

Competiu ao Comitê Gestor elaborar e buscar mecanismos para a 

implementação do PPCS, além de promover a difusão do tema “produção e consumo 

sustentável”, visando a sensibilizar agentes governamentais e não governamentais 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008). 

Por sua vez, o PPCS possui, como objetivo principal, fomentar no Brasil um 

processo continuado de ampliação das ações alinhadas ao conceito de produção e 

consumo sustentável, considerando o que foi estabelecido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) no Plano de Implementação de Joanesburgo, acerca da mudança dos 

padrões de produção e consumo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011). 

 Portanto, o PPCS é expresso como uma política pública, alinhada às ações 

do Processo de Marrakech, que objetiva fomentar, no Brasil, a adoção de padrões de 

produção e consumo sustentáveis. 

No seu documento constitutivo, foi atribuído ao PPCS caráter holístico, uma 

vez que seus princípios são compatíveis com os expressos em políticas nacionais 

estruturantes e acordos internacionais pactuados pelo Brasil, como os que versam sobre 

erradicação da pobreza, proteção do clima, gestão de resíduos sólidos, combate à 

desertificação, dentre outros. Assim, o PPCS se pauta pelos princípios do 

desenvolvimento sustentável, da responsabilidade compartilhada, da liderança 

governamental, por meio do exemplo, da precaução, da prevenção, da participação da 

sociedade civil e transparência, da cooperação e da educação ambiental (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2011). 

O Comitê Gestor identificou um conjunto de 17 temas pertinentes à 

estruturação das ações do PPCS. Dentre os 17 temas identificados, foram selecionados 

seis prioritários, devendo os remanescentes ser incorporados por meio de ações do 

PPCS, seja por meio de integração aos temas prioritários ou da constituição de Forças-

Tarefa1. O Quadro 44 contém os seis temas prioritários selecionados pelo Comitê 

Gestor do PPCS no ano de 2009, e os escopos pertinentes a cada qual. 

                                                 
1 Os demais temas relevantes identificados pelo Comitê Gestor foram: Integração de políticas em PCS; 
Fortalecimento de uma articulação nacional em PCS; Inovação e difusão de tecnologias em PCS; 
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Quadro 44 - Temas prioritários do PPCS e seus escopos. 

 

TEMA  

 

ESCOPO 

 

Educação para o consumo 
sustentável 

 

 
• Para conceber e colocar em prática instrumentos como 

pesquisas, estudos de caso, guias e manuais, 
campanhas e outros; para sensibilizar e mobilizar o 
indivíduo/consumidor, visando a mudanças de 
comportamento por parte da população em geral. 

 
Compras públicas 

sustentáveis 
 

 
• Para impulsionar a adoção das compras públicas 

sustentáveis no âmbito da administração pública, nas 
três esferas de governo, incentivando setores 
industriais e empresas a ampliarem seu portfólio de 
produtos e serviços sustentáveis, induzindo com essa 
dinâmica a ampliação de atividades compatíveis com a 
economia verde (green economy) ou de baixo carbono. 

 
Agenda Ambiental na 

Administração Pública/A3P 
 

 
• Para consolidar a A3P como marco referencial de 

responsabilidade socioambiental no governo. 

 
Aumento da reciclagem de 

resíduos sólidos 
 

 
• Para incentivar a reciclagem no País, tanto por parte do 

consumidor como por parte do setor produtivo, 
promovendo ações compatíveis com os princípios da 
responsabilidade compartilhada dos geradores de 
resíduos e da logística reversa, conforme estabelecido 
na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 
neste quesito cabe também incentivar a indústria da 
reciclagem com inclusão social (inserção dos 
catadores). 

Varejo sustentável 
 

 
• Para discutir a percepção do setor varejista a respeito 

da inserção de práticas de sustentabilidade nas suas 
operações e o seu papel na promoção do consumo 
sustentável por meio de ações condizentes com as 
premissas e objetivos do PPCS.  

Construções sustentáveis 
 

 
• Para induzir o setor da construção civil – incluindo o de 

infraestrutura, como rodoviária e portuária, entre outras 
– a adotar práticas que melhorem o desempenho 
socioambiental, desde o projeto até a construção 
efetiva, passando por criteriosa seleção de materiais e 
alternativas menos impactantes ao ambiente e à saúde 
humana. 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (2011). 

 

De acordo com a estratégia de implementação do PPCS, o Plano foi 

estruturado para potencializar e ampliar ações já em curso, além de fomentar outras que 

                                                                                                                                               
Desenvolvimento de indicadores em PCS; Divulgação e capacitação em PCS; Agricultura e pecuária 
sustentáveis; Fomento a produção e consumo sustentáveis; Diminuição do impacto social e ambiental na 
geração e uso de energia; Rotulagem e análise do ciclo de vida; Rotulagem para expansão sustentável do 
uso de biocombustíveis; Estímulo à criação e expansão de negócios/mercados com inclusão social e 
menor impacto ambiental (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011). 
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ainda se encontrem em vias de implementação, por meio do estabelecimento de novas 

ações, de acordo com cada eixo prioritário, a serem efetivadas no primeiro ciclo de 2011 

a 2014 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011). 

Acerca das CPS, as ações estabelecidas no PPCS estão voltadas para o 

fortalecimento e ampliação de iniciativas como a Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P), que visam à mudança dos padrões de consumo no setor público 

brasileiro. No âmbito do Poder Executivo Federal, as ações do PPCS, no seu primeiro 

ciclo de implementação, consideram também as diretrizes contidas na Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que será abordada no decorrer 

desta parte da tese. 

A estratégia de implementação do PPCS está apoiada no que o Plano 

denominou de “pilares”. Além de eleger o consumo sustentável como tema a ser 

enfatizado no primeiro ciclo do Plano, o Comitê Gestor inseriu, dentre os “pilares” do 

PPCS, um princípio intitulado “princípio da exemplaridade”. Este deve se fazer presente 

nas ações dos órgãos estatais na adoção de práticas mais sustentáveis, por meio da 

inserção de critérios de sustentabilidade nas compras governamentais (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2011). Os seis “pilares” de implantação do PPCS são 

detalhados no Quadro 45. 

 

 Quadro 45 - Descrição dos pilares da estratégia de implementação do PPCS. 
 

PILAR 

 

DESCRIÇÃO 

1º Pilar 

 
• Estabelecimento de ciclos curtos de implementação e 

de revisão, a cada quatro anos; 
 

2º Pilar 

 
• Vertebrar ações existentes que já vêm sendo 

implementadas por vários órgãos da administração 
pública como também do setor privado, além de 
organizações não governamentais. Assim, o PPCS 
busca organizar e valorizar essas ações bem, como 
aumentar o seu número e qualidade; 
 

3º Pilar 

 
• Reconhecer o grande e exitoso esforço do setor privado 

na melhoria das suas operações, no fornecimento de 
produtos mais sustentáveis e em iniciativas, a maior 
parte delas voluntárias e sem a inversão de recursos 
governamentais, em práticas que guardam total 
afinidade com o Plano de Ação; 
 

4º Pilar  
• Reconhecer o princípio da exemplaridade e promover 

Continua 
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ações em que o Estado, por meio de suas agências de 
governo e da sua massa de servidores, se engaje em 
práticas mais sustentáveis, consolidando no País uma 
base normativa sólida sobre a adoção da agenda 
socioambientais na gestão e na realização de compras 
governamentais com critérios socioambientais 
definidos; 
 

5º Pilar 

 
• Reconhecimento de que a ênfase do Plano deve ser em 

consumo sustentável neste primeiro ciclo. Por duas 
razões simples: primeiro, porque se a responsabilidade 
sobre “limpar” ou “descarbonizar” a produção recai 
sobre as empresas e em parte sobre o Governo, a 
responsabilidade de como promover novos padrões de 
consumo não recai sobre nenhum ente em particular, 
aparecendo na maioria dos planos de ação e nas 
políticas públicas em geral como “dever de todos”; 
 

6º Pilar 

 
• Buscar sinergias diretas e verificáveis com as duas 

principais políticas nacionais de desenvolvimento 
sustentável, como a PNMC e a PNRS, elegendo 
prioridades que estão sob a governabilidade do 
Ministério do Meio Ambiente e de seus parceiros 
estratégicos. Ao eleger as prioridades e indicar as 
ações, levou-se em conta o grau de maturidade de 
cada uma, optando-se por estabelecer somente 
aquelas que já possuem recursos e implementadores 
definidos. 
 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (2011). 

 

O PPCS também estabeleceu, para cada um dos temas prioritários eleitos, 

macrometas a serem alcançadas em seu primeiro ciclo. De acordo com o Quadro 46, 

verifica-se que, em matéria de contratações sustentáveis, a macrometa do PPCS é 

alcançar, até 2014, um total de 20 processos licitatórios com critérios de 

sustentabilidade na Administração Pública Federal (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2011). 

 

Quadro 46 - Macrometas do primeiro ciclo do PPCS. 
 

TEMA 

 

MACROMETA 

 

PRAZO 

 

Educação para o 
consumo sustentável 

 

 
• Aumentar o número de consumidores 

conscientes na classe C em pelo menos 50%; 
 

2014 

 
Compras públicas 

sustentáveis 
 

• Alcançar 20 processos licitatórios com critérios 
de sustentabilidade na administração federal; 

 
2014 

Continua 
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Agenda Ambiental na 

Administração Pública - 
A3P 

 

• Instituir, em todos os órgãos da Administração 
Direta Pública Federal, a responsabilidade 
socioambiental como estratégia permanente; 

2014 

 
Aumento da reciclagem 

de resíduos sólidos 
 

• Obter um aumento de 20% no percentual da 
reciclagem no País até 2015 e 25% até 2020; 

2015 e 
2020 

Varejo sustentável 
 

 
• Estimular que 50% do setor supermercadista 

incorporem práticas de PCS; 
• Estimular práticas de PCS em outros dois 

segmentos do varejo; 
 

2014 

Construções 
sustentáveis 

 

 
• Aumentar em 20% o desempenho ambiental 

das obras a partir de índice de sustentabilidade 
definido por indicadores de consumo de água, 
energia, geração de resíduos e compra 
responsável. 
 

2020 
(Metas 
parciais 

a partir de 
2012) 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2011). 

 

Com amparo nas ações específicas para promover as CPS no âmbito federal, 

o PPCS consigna a intenção de que o Governo Federal lidere as iniciativas de apoio aos 

estados e municípios na implementação das CPS. Assim, durante seu primeiro ciclo, o 

PPCS tem em vista alcançar as seguintes metas específicas acerca das CPS 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011): 

a) consolidar a base normativa de suporte às compras públicas sustentáveis 

(CPS), e converter as ações voluntárias em obrigatórias; 

b) editar Decreto com base na IN 01/2010 e estabelecer obrigatoriedade em 

pelo menos 30% de compras governamentais até 2014; 

c) assegurar que os mecanismos de suporte à realização de CPS, tais como 

cartilhas, portal, cadastro de fornecedores, registro de bens e serviços, 

etc., estejam disponíveis para os gestores públicos e mercado fornecedor; 

d) constituir um banco de dados de casos exitosos em CPS, registrar 

inovações que possam ser universalizadas, para os tomadores de decisão 

e gestores públicos;  

e) aumentar a oferta de fornecedores ligados às políticas de compras 

inclusivas, integradas a políticas sociais de governo, possam se beneficiar 

das compras públicas sustentáveis, participando do cadastro de 

fornecedores e dos processos de credenciamento;  
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f) capacitar 3000 servidores por ano; e 

g) realizar pesquisa nacional sobre o estado da arte em compras públicas 

sustentáveis. 

Conforme o Quadro 47, o PPCS também listou ações que já se encontravam 

em andamento e que possuíam relação com as metas estabelecidas para cada tema 

prioritário. Dentre as ações pertinentes às CPS, verifica-se que o PPCS cita a iniciativa 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) na criação de um portal, 

dentro do sítio eletrônico do Comprasnet, voltado especificamente para as contratações 

sustentáveis (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011). 

 

Quadro 47 - Ações em curso em relação às CPS. 
Ações em Curso Responsável Tipo Metas 

Curso de CPS em EAD 
 

MPOG 

 
Ação 

Governamental 
3000 gestores capacitados 
até 2012 

 
Portal Compras Públicas 
Sustentáveis – 
www.cpsustentaveis.gov.br 

MPOG Ação 
Governamental 

Portal continuamente 
atualizado 

Plano Nacional de Promoção 
das Cadeias de Produtos da 
Sociobiodiversidade 

MMA, MDA, MDS, 
CONAB 

Ação 
Governamental 

 
Erradicar a extrema pobreza 
da sociobiodiversidade em 
50 mil famílias extrativistas 
com renda abaixo de R$ 
70,00/mês/per capita 

 
Pagamento de Preço Mínimo 
para a Sociobiodiversidade - 
PGPM-Bio 
 

MMA, MDA, MDS, 
CONAB 

Ação 
Governamental Não há metas listadas 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2011). 

 

Além das ações citadas no Quadro 47, verifica-se que no ano de 2011 

também havia outras ações já iniciadas por órgãos federais, e que possuíam relação 

direta com as metas específicas estabelecidas pelo PPCS para as contratações 

sustentáveis. Nesse sentido, pode-se mencionar a expedição de um “Guia de Compras 

Públicas Sustentáveis para a Administração Federal” pelo MPOG. 
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6. 2 O Projeto Esplanada Sustentável 

 

Instituído por meio da Portaria Interministerial2 nº 244, de 6 de junho de 

2012, o Projeto Esplanada Sustentável (PES), coordenado pelo MPOG, tem como 

objetivo geral a integração de ações voltadas para a melhoria da eficiência no uso dos 

recursos públicos e para a inserção da variável socioambiental no ambiente de trabalho 

(BRASIL, 2012a). 

Além da iniciativa do MPOG, que ocupa o papel de coordenador do Projeto, 

a criação do PES contou com a atuação de três outros ministérios: MMA, Ministério de 

Minas e Energia (MME) e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) (BRASIL, 2012a). 

Na exposição de motivos da Portaria Interministerial nº 244, de 2012, é 

possível identificar um dos elementos que ensejaram a atuação do Poder Executivo 

Federal na criação do PES: o Acórdão nº 1.752, de 29 de junho de 2011, do Plenário do 

Tribunal de Contas da União (TCU) (BRASIL, 2012a). 

O Acórdão-Plenário/TCU nº 1.752 de 2011 foi proferido com suporte nas 

constatações decorrentes de auditoria operacional realizada pela Secretaria de 

Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo, em conjunto com a 8ª Secretaria de 

Controle Externo do TCU, visando a avaliar as ações adotadas pela Administração 

Pública Federal acerca do uso racional e sustentável de recursos naturais3 (BRASIL, 

2011). 

                                                 
2 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e 
Energia e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
3 O Acórdão-Plenário/TCU nº 1.752 de 2011 cita os seguintes objetivos e escopo da auditoria realizada:  

• A auditoria tem como objetivo geral verificar as medidas de eficiência e sustentabilidade por meio do 
uso racional de energia, água e papel adotadas pela Administração Pública, analisadas por meio das 
seguintes questões de auditoria:  
a) em que medida a Administração Pública Federal vem implementando ações visando ao uso 
racional de energia elétrica no âmbito de seus próprios prédios públicos, e quais os benefícios 
proporcionados com a adoção dessas ações?  
b) em que medida a Administração Pública Federal vem implementando ações visando ao uso 
racional de água no âmbito de seus próprios prédios públicos, e quais os benefícios proporcionados 
com a adoção dessas ações?  
c) em que medida a Administração Pública Federal vem implementando ações visando ao uso 
racional de papel no âmbito de seus próprios prédios públicos, e quais os benefícios proporcionados 
com a adoção dessas ações?  

• O escopo da auditoria se concentrou na atuação dos órgãos superiores federais, bem como de algumas 
entidades também em nível federal.  

• Analisou-se, também, a atuação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), do Programa 
de Eficiência do Gasto (PEG) e do subprograma de Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel 
EPP). (BRASIL, 2011). 
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A metodologia para execução dos trabalhos de auditoria envolveu a 

realização de entrevistas e aplicação de questionários junto a 71 entidades públicas 

federais, que objetivou configurar um perfil da gestão pública no tocante à utilização de 

energia elétrica, água e papel em seus próprios prédios4. 

Assim, com base na conclusão expressa nos trabalhos de auditoria 

operacional citados, o Plenário do TCU estabeleceu as seguintes recomendações 

Acórdão-Plenário/TCU nº 1.752 de 2011: 

 

9.1. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que 
apresente, em 90 (noventa) dias, um plano de ação visando a orientar e a 
incentivar todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a 
adotarem medidas para o aumento da sustentabilidade e eficiência no uso de 
recursos naturais, em especial energia elétrica, água e papel, considerando a 
adesão do País aos acordos internacionais: Agenda 21, Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e Processo Marrakech, bem 
como o disposto na Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, na Lei nº 
9.433, de 8 de janeiro de 1997, na Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, 
no Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, e na Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010; 
9.4. recomendar ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e à Eletrobras, no que lhe competem, que: 
9.4.1. ampliem a divulgação de seus respectivos programas – A3P, PEG e 
Procel EPP – perante a Administração Pública Federal, informando sobre o 
apoio prestado e sobre a existência de banco de dados contendo boas práticas 
bem como disponibilizem links de acesso, em suas respectivas páginas na 
internet, dos outros dois programas de apoio e de outros sites com 
informações sobre práticas sustentáveis; 
9.4.2. retomem as iniciativas visando implementar o Projeto Eficiência e 
Sustentabilidade na Esplanada dos Ministérios, tendo em vista sua 
importância na criação de bases para a implementação de uma política 
coordenada, mais abrangente e de longo prazo voltada para sustentabilidade e 
eficiência em toda a Administração Pública Federal. (BRASIL, 2011). 

 

Portanto, constata-se que a retomada das ações do Projeto Eficiência e 

Sustentabilidade na Esplanada dos Ministérios, agora com a denominação de Projeto 

Esplanada Sustentável (PES), se expressa como ação decorrente da necessidade de dar 

cumprimento à determinação do TCU no Acórdão-Plenário/TCU nº 1.752 de 2011. 

 

                                                 
4 De acordo com Brasil (2012b), existe um potencial para a redução do consumo energético nos prédios 
públicos correspondente a um percentual de 20% do consumo atual. Considerando apenas o consumo de 
energia dos ministérios, esse percentual representa uma economia de, aproximadamente, R$ 25 milhões 
por ano. 
Acerca do consumo de papel para impressão, o PES aponta um desperdício anual médio de 4.000 folhas 
por servidor. De acordo com dados de 2012, os ministérios contam com, aproximadamente, 50 mil 
servidores civis ativos, o que representa um desperdício de 200 milhões de folhas de papel no decorrer de 
um ano. Esse montante corresponde a quase 20 mil árvores e um gasto de, aproximadamente, R$ 4 
milhões (BRASIL, 2012b). 
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O PES tem por finalidade integrar iniciativas voltadas para a promoção do 

consumo sustentável no setor público, considerando as desenvolvidas no âmbito de 

quatro projetos já em andamento: 

a) o Programa de Eficiência do Gasto Público (PEG), desenvolvido pela 

Secretaria de Orçamento Federal do MPOG;  

b) o Subprograma Eficiência Energética em Prédios Públicos que faz parte 

do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), 

coordenado pelo MME; 

c) a A3P, coordenada pela Secretaria de Articulação Institucional e 

Cidadania Ambiental do MMA; e 

d) o Coleta Seletiva Solidária, a cargo da Secretaria Executiva do MDS 

(BRASIL, 2012a). 

Os objetivos do PES englobam ações que alcançam desde as práticas diárias 

dos servidores públicos no uso dos recursos que lhes são postos à disposição, até a 

construção de edifícios que possibilitem melhor aproveitamento energético. A Portaria 

Interministerial nº 244, de 2012, relaciona os seguintes objetivos do Projeto: 

a) promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social na 

Administração Pública Federal;  

b) melhorar a qualidade do gasto público pela eliminação do desperdício e 

pela melhoria contínua da gestão dos processos;  

c) incentivar a implementação de ações de eficiência energética nas 

edificações públicas;  

d) estimular ações para o consumo racional dos recursos naturais e bens 

públicos;  

e) garantir a gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a 

destinação ambientalmente correta;  

f) melhorar a qualidade de vida no ambiente do trabalho; e 

g) reconhecer e premiar as melhores práticas de eficiência na utilização dos 

recursos públicos, nas dimensões de economicidade e socioambientais 

(BRASIL, 2012a). 
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O Figura 31 exibe a logomarca que identifica o PES. 

 
Figura 31 - Logomarca do Projeto Esplanada Sustentável. 

 

 

Fonte: Brasil (2012b). 
 

Para facilitar o gerenciamento das ações do PES, o Governo Federal criou o 

Sistema Esplanada Sustentável (SisPES), um sistema informatizado cujo acesso é 

restrito aos órgãos que aderiram ao PES. O SisPES possibilita o cadastramento das 

ações eleitas pelo órgão e o registro da série história das despesas pertinentes às 

respectivas ações (BRASIL, 2012b). 

Primeiramente, o SisPES requer que o usuário registre as ações a serem 

executadas pelo órgão no âmbito do PES. Ao cadastrar uma ação, o usuário deve 

escolher a qual grupo de “despesa” essa ação pertence. Para o enquadramento das ações, 

o SisPES permite que o usuário escolha entre os seguintes tipos de “despesas”: água e 

esgoto; apoio administrativo, técnico e operacional; coleta seletiva solidária; energia 

elétrica; limpeza e conservação; locação de imóveis; locação de veículos;  manutenção e 

conservação de bens imóveis; material de consumo; serviço de processamento de dados; 

serviço de telecomunicações; e vigilância (BRASIL, 2012b). 

Além de permitir a inserção de novas ações, o SisPES possui um banco de 

dados contendo uma relação de ações cadastradas, identificadas como “sugestão de 

ações padronizadas”, que podem servir de parâmetro para o órgão que não tenha ações 

previamente definidas (BRASIL, 2012b). 

O SisPES também possibilita o acompanhamento das ações cadastradas, por 

meio do registro das despesas pertinentes a tais ações. Tome-se como exemplo uma  

ação vinculada ao tipo de despesa “energia elétrica”. Por meio da modalidade 

“acompanhamento” do SisPES, o usuário deverá informar o número dos contratos,  

registrar os valores da série histórica do ano anterior e o valor mensal do consumo no 

exercício atual, conforme ilustrado na Figura 32  (BRASIL, 2012b). 
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Figura 32 - Planilha exibida pelo SisPES para a inserção das informações referentes ao 
acompanhamento das ações cadastradas pelo órgão que faz parte do Programa 
 

 

Fonte: Brasil (2012b). 

 

Após o preenchimento dos dados, outra tela do SisPES, na Figura 33, 

permite que o gestor visualize a meta de economia que deverá ser alcançada pelo órgão 

e a economia efetivamente alcançada. 

 

Figura 33 - Planilha exibida pelo SisPES que consolida os valores realizados no ano 
anterior e a meta a ser alcançada pelo órgão. 
 

 

Fonte: Brasil (2012b). 
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De acordo com Brasil (2012b), a execução do PES está dividida em duas 

etapas: a primeira, com previsão de duração até dezembro de 2012, englobou alguns 

ministérios, e considerou cinco grupos de despesas e as metas de redução do consumo 

de papel e copos descartáveis e de implantação da coleta seletiva nos órgãos aderentes; 

e a segunda etapa, que teve duração prevista até dezembro de 2013, englobou quaisquer 

órgãos do Poder Executivo Federal interessados e dez grupos de despesas.  

O Quadro 48 sistematiza as etapas de execução do PES, considerando os 

órgãos participantes, os tipos de despesas e as metas e ações estabelecidas.  

 
Quadro 48 - Etapas de execução do PES 

Etapa Órgãos Participantes Tipos de Despesas  
 

Metas/Fases 
 

1ª Etapa 

• Advocacia Geral da União 

• Ministério da Agricultura 

• Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

• Controladoria Geral da União 

• Ministério das Comunicações 

• Ministério da Cultura 

• Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 

• Ministério do Desenvolvimento 
Social 

• Ministério da Defesa 

• Ministério da Educação 

• Ministério do Esporte 

• Ministério da Fazenda 

• Ministério da Integração Nacional 

• IPEA 

• Ministério da Justiça 

• Ministério do Meio Ambiente 

• Ministério de Minas e Energia 

• Ministério do Planejamento 

• Ministério da Previdência Social 

• Ministério das Relações Exteriores 

• Ministério dos Transportes 

• Água e Esgoto; 
• Energia Elétrica; 
• Telefonia; 
• Vigilância; 
• Limpeza e 
conservação. 

 

Redução do consumo 
de papel e copos 
descartáveis e coleta 
seletiva do lixo na 
esplanada. 

2ª Etapa 
• Órgãos do Poder Executivo 

localizados em qualquer unidade 
da federação. 

• Água e Esgoto; 
• Energia Elétrica; 
• Telefonia; 
• Vigilância; 
• Limpeza e 
Conservação;  
• Material de 
Consumo; 
• Diárias e Passagens; 
• Apoio Administrativo, 
Técnico e Operacional; 
• Serviços de 
Processamento de 

1 - Treinamento e 
Negociação de Metas;  
2- Elaboração da 
estrutura de entidades 
no SisPES; 
3 - Preenchimento das 
Metas no SisPES;  
4 - Cadastro dos Planos 
de Ações no SisPES; 
5 - Início do 
Acompanhamento;  
6 - Reuniões periódicas 
para Acompanhamento 
da execução das 

Continua 
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Dados;  
• Manutenção de Bens 
Imóveis. 

despesas; 
7 - Análise do 
acompanhamento e 
elaboração de 
indicadores pela Equipe 
do Projeto;  
8 - Apresentação dos 
Resultados. 

 Fonte: Adaptado de Brasil (2012b).  

 

Malgrado a 2ª fase de execução do PES ter sido concluída em dezembro de 

2013, até fevereiro de 2014 o Poder Executivo Federal não disponibilizou qualquer 

relatório com a análise das atividades e metas efetivamente alcançadas pelo Projeto. 

De acordo com dados de janeiro de 2014, além dos órgãos participantes da 

primeira etapa, aderiram ao PES os seguintes órgãos: Ministério da Pesca e da 

Aquicultura; Ministério da Saúde; Tribunal de Justiça do Distrito Federal; Secretaria de 

Políticas para as Mulheres; Secretaria de Políticas Públicas de promoção da igualdade 

racial da presidência da república; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do 

Desenvolvimento Agrário; Ministério das Cidades; Ministério do Turismo; Presidência 

da República; e Superior Tribunal de Justiça. 

Tais dados evidenciam que o Projeto não contou com a adesão de órgãos 

locais ou regionais, estando, quase totalmente, limitado aos órgãos centrais dos Poderes 

Executivo e Judiciário.  

Além disso, apesar de estar voltado para a promoção do consumo 

sustentável no setor público, as metas e o sistema de premiação estabelecido na 

execução do PES parecem destacar apenas a necessidade de reduzir os gastos dos 

órgãos do Poder Executivo. A sustentabilidade das práticas de consumo figuraria uma 

mera consequência e não como objetivo principal das ações do Projeto. 

Com efeito, o Prêmio de Eficiência e Sustentabilidade, instituído com 

amparo no art. 4º da Portaria Interministerial nº 244 de 2012, prevê que a Secretaria de 

Orçamento Federal do MPOG concederá a ampliação, até o limite de 50% do montante 

da economia obtida pelo órgão, a ser efetivada por meio de Portaria específica, que 

promoverá alterações nos limites para movimentação e empenho conforme o Decreto de 

Programação Orçamentária e Financeira (BRASIL, 2012a). 

Portanto, a premiação instituída pelo PES se constituiu na autorização para 

que o órgão volte a aumentar seus gastos, no percentual de 50% da economia obtida; no 

entanto, desde a perspectiva do consumo sustentável, o PES deveria estimular a 



232 
 
manutenção dos novos padrões de consumo alcançados pelo órgão, bem como a 

aquisição de produtos sustentáveis, mesmo que estes possuam maior custo de aquisição.  

  

6.3 O Programa de contratações sustentáveis do Poder Executivo Federal 

 

6.3.1 A Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 

 

A despeito da influência decorrente de documentos internacionais, como a 

Agenda 21 Global e o Plano de Implementação de Joanesburgo, e de projetos como a 

Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, o PPCS e o PES, a inserção de 

critérios de sustentabilidade nas aquisições do Governo Federal brasileiro só foi objeto 

do disciplinamento específico com a edição da Instrução Normativa (IN)5 nº 01, datada 

de 19 de janeiro de 2010, expedida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação (SLTI) do MPOG. 

Assim, no âmbito do Poder Executivo Federal, o status de primeiro marco 

para a operacionalização da inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações 

públicas é atribuído à IN nº 01, de 2010, que estabeleceu instruções a serem observadas 

na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pelos órgãos da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 2010a). 

Para Santos (2011), a definição do objeto a ser licitado é entendida como ato 

administrativo discricionário, uma vez que a autoridade pública irá valorar, com suporte 

em critérios de conveniência e oportunidade, dentro da margem deixada pelo legislador, 

quais os bens e serviços necessários para a atuação do ente público. 

Após a edição das leis nº 12.187, de 2009, nº 12.305, de 2010 e, em especial, 

da alteração da redação do art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993 pela Lei nº 12.349 de 2010, a 

consideração de critérios de sustentabilidade socioambiental deverá sempre se fazer 

presente na atuação do gestor na escolha dos bens e serviços a serem licitados 

(SANTOS, 2011). 

Nesse sentido, caberia ao poder normativo, conjugado com o poder 

hierárquico da Administração, a função de definir os critérios de sustentabilidade 

                                                 
5 As instruções normativas se qualificam como atos administrativos expedidos pelos ministros de Estado, 
visando à fiel execução de leis, decretos e regulamentos (BRASIL, 2012f). 
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socioambiental e os padrões de qualidade para a contratação de bens e serviços 

(SANTOS, 2011). 

Assim, a IN nº 01, de 2010 restaria qualificada como resultado do exercício 

do poder normativo da Administração para viabilizar a consideração de critérios de 

sustentabilidade nas contratações públicas, em consonância com o teor dos dispositivos 

legais pertinentes. 

 

Isso porque a normatização administrativa destinada a estabelecer os critérios 
de sustentabilidade para a aquisição de objetos sustentáveis será um meio de 
possibilitar a aplicação da nova redação da Lei nº 8.666/93 de acordo com os 
valores constitucionais de defesa do meio ambiente e de leis ordinárias, como 
a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Mudanças Climáticas 
e a Lei sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Por esse motivo é que o poder normativo não estará contrariando ou 
extrapolando lei alguma. Tampouco estará versando sobre questão da reserva 
legal absoluta. 
Na verdade, esse poder normativo nada mais é do que uma prerrogativa 
conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as 
leis e permitir a sua efetiva aplicação  
[...] 
Para isso, além do decreto do chefe do Poder Executivo, também podem 
(devem) ser utilizados outros atos normativos editados por outras autoridades 
desse poder. Seria o caso de Instruções Normativas editadas por Ministro ou 
Secretário regulamentando a aquisição e manutenção de veículos pela 
Administração Pública, em que se estabeleceriam critérios de menor impacto 
ambiental, como veículos que podem ser abastecidos por etanol, emissão 
máxima de poluentes, descarte de pneus etc. (SANTOS, 2011, p. 162). 

 

A legitimidade da IN nº 01, de 2010, como exercício do poder normativo da 

Administração Pública, também restou reconhecida em acórdãos proferidos pelo TCU, 

dentre eles o Acórdão nº 1.752 de 2011 - Plenário/TCU, que assim dispõe: 

 

Os principais normativos infraconstitucionais incluem a Lei nº 12.187, de 
2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima, o Decreto nº 
5.940, de 2006, que trata da separação resíduos recicláveis e a IN SLTI 
01/2010, relativa às compras sustentáveis. Portanto, o Poder Público, 
enquanto consumidor de recursos naturais, deve contribuir para a preservação 
do meio ambiente, durante as atividades administrativas diárias, por meio de 
práticas positivas como o uso racional dos recursos naturais e redução de 
gastos institucionais. (BRASIL, 2011). 

 

Abordando os efeitos da IN nº 01, de 2010, o IPEA (2011) destaca que as 

CPS ampliam o conceito de contratação mais vantajosa nas licitações públicas, que 

passam a considerar a aquisição de produtos menos danosos ao meio ambiente e não 

apenas aqueles de menor preço. 
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A vantagem está no fato de que os produtos sustentáveis são mais baratos no 

longo prazo – reduzem os gastos do Estado com políticas de reparação de danos 

ambientais, têm maior durabilidade, menor consumo de energia e materiais, e 

incentivam o surgimento de mais mercados e empregos verdes, ensejando renda e 

aumento de arrecadação tributária (IPEA, 2011, p. 17). 

A IN nº 01, de 2010, objetiva orientar o gestor acerca dos possíveis critérios 

ambientais que podem ser utilizados no procedimento licitatório, cabendo ao órgão 

licitante inserir outros requisitos a serem atendidos de acordo com as especificidades 

institucionais (BRASIL, 2010a). 

A IN nº 01, de 2010, estabelece em seu art. 1º que os editais elaborados 

pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, para a aquisição de bens e 

contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, 

considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos 

e matérias-primas (BRASIL, 2010a). 

De acordo com a redação do art. 1º da IN nº 01, de 2010, a consideração de 

critérios de sustentabilidade não é uma faculdade, mas um dever que alcança todos os 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

Entretanto, essa previsão parece conflitar com o teor do art. 7º do Decreto nº 

7.746, de 2012, que regulamentou o art. 3º da Lei no 8.666, de 1993, estabelecendo 

critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

nas contratações realizadas pela administração pública federal. O dispositivo em 

questão prevê que  

 

Art. 7o O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote 
práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados e critérios 
de sustentabilidade no fornecimento dos bens. (BRASIL, 2012) (grifo 
nosso).  

 

O art. 2º da IN nº 01, de 2010, menciona que o cumprimento do disposto no 

seu artigo 1º não deverá frustrar a competitividade, ou seja, as exigências ambientais a 

serem estabelecidas pelo órgão licitante não devem limitar a possibilidade de ampla 

participação das empresas interessadas, que atendam os requisitos estabelecidos no 

edital. 
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Portanto, a consideração de critérios de sustentabilidade não pode resultar 

em prejuízos para a competitividade do certame, devendo haver clareza na justificativa 

para os critérios ambientais adotados.  

 

O peso de cada critério deve ser indicado e previamente calculado em relação 
aos demais critérios do produto/serviço, de forma que este não se constitua 
em um critério eliminatório quando não for essencial à finalidade da 
contratação. 
[...] 
A exigência de certificação, por exemplo, pode ser um critério, desde que não 
fira este princípio do julgamento objetivo e da isonomia, pilares dos 
procedimentos de concorrência pública e que, diante sua inexistência, não 
cause a eliminação do concorrente por não possuía-la. (MPOG; ICLEI, 2010, 
p. 22). 

 

Consoante Santos e Barki (2011), o art. 2º da IN nº 01 de 2010 deve ser 

interpretado com cuidado, uma vez que a restrição à competitividade é um elemento 

presente em qualquer procedimento licitatório. Os autores destacam a ideia de que, ao 

promover a especificação de qualquer bem ou serviço, a Administração atua dentro de 

uma margem de discricionariedade na escolha de critérios técnicos, considerando o 

atendimento da necessidade administrativa e a satisfação do interesse público. 

De tal maneira, a ilegalidade reside na adoção de critérios impertinentes ou 

irrelevantes na especificação do bem ou serviço objeto do contrato. Portanto, a 

apresentação dos elementos que fundamentam a escolha de determinados critérios 

técnicos nos procedimentos licitatórios é essencial para respaldar a inserção de critérios 

de sustentabilidade, regra esta que também se aplica às demais contratações. 

 

Não há como especificar um bem, serviço ou obra, sem que se façam 
restrições, uma vez que na celebração do objeto da licitação ou do contrato, 
se celebrado de forma direta, a Administração Pública passa a delimitar o 
universo do objeto pretendido.  
Quando é indicada a velocidade mínima de um equipamento de informática, 
ou a potência mínima do motor de veículo, todos os demais que não 
estiverem de acordo com o requisito imposto pela Administração Pública 
terão sua participação vedada no certame, sob pena de desclassificação da 
proposta que se apresentar em desacordo com as condições impostas na 
licitação. 
Trata-se, no caso, de restrições utilizadas de forma corriqueira pela 
Administração Pública na definição do objeto a ser adquirido ou prestado, 
uma vez que são consideradas pertinentes e oportunas para que o interesse 
público possa ser alcançado com eficiência e agilidade. Assim sendo, 
apresentam-se tais restrições amplamente aceitas pelos órgãos incumbidos do 
controle interno e externo da Administração Pública, sendo por estes também 
adotadas. (SÃO PAULO, 2006 apud Santos e Barki, 2011, p. 252). 
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Santos e Barki (2011, p. 253) também fazem referência à abordagem do 

Núcleo de Assessoramento Jurídico no Estado de São Paulo acerca da restrição 

decorrente da inserção de critérios de sustentabilidade em um procedimento licitatório, a 

seguir transcrito: 

 

Nesse contexto, a licitação sustentável se sujeita à mesma premissa: quando 
da definição das características técnicas do objeto, devem ser inseridos os 
critérios ambientais pertinentes, aos quais as propostas de todos os licitantes 
deverão necessariamente atender, sob pena de desclassificação. Todavia, 
deve-se ter a cautela de limitar as exigências aos estritos termos necessários 
para o cumprimento da finalidade ambiental pretendida, sem imposições que 
potencialmente restrinjam a competitividade do certame ou favoreçam dado 
fornecedor. 
A medida essencial a ser tomada em tal momento é, sem dúvida, a 
formalização de justificativa técnica no processo, a cargo de profissional da 
área, elencando as razões que levaram à opção por aquela exata configuração 
do objeto da licitação. Em outras palavras, a definição dos critérios 
socioambientais que moldarão as propostas dos licitantes deverá basear-se em 
fundamentos objetivos, que assegurem a proteção ao meio ambiente ao 
mesmo tempo em que satisfaçam adequadamente a necessidade concreta da 
Administração. 
Com base em justificativa técnica robusta, é possível optar por um objeto 
ambientalmente favorável, ainda que potencialmente reduza de forma 
sensível a competitividade entre os fornecedores do setor afetado. 

 

Por sua vez, Santos (2010) pondera a necessidade de a Administração 

Pública adotar medidas prévias, voltadas para a ampliação do número de fornecedores 

de bens e serviços aptos a atenderem os novos critérios estabelecidos pelas CPS, sob 

pena de restar prejudicado o princípio da isonomia. 

 

Considere a guisa de exemplo a seguinte situação hipotética: suponha que um 
órgão deseja adquirir uma grande quantidade dos chamados computadores 
verdes, sendo que uma única empresa está preparada para fornecer o 
equipamento. Diante desta situação restará prejudicado o princípio da 
isonomia, visto que não há diversos licitantes em igual condição de 
competição. Logo, cabe à Administração Pública realizar audiências públicas, 
congressos, seminários, entre outros, para que possa apresentar aos licitantes 
suas futuras aquisições, fazendo com que o mercado possa preparar para 
fornecer a nova leva de produtos e serviços ecologicamente corretos que o 
poder público visa adquirir. (SANTOS, 2010, p. 2). 

 

A compreensão das dificuldades efetivamente enfrentadas pela 

Administração Pública brasileira, entretanto, para inserir critérios de sustentabilidade 

nas contratações públicas, não está restrita ao perfil dos produtores ou às condições 

atuais do mercado, envolvendo fatores como a falta de conhecimento técnico, ausência 

de apoio institucional e disponibilidade de recursos financeiros.  
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De acordo com a IN nº 01, de 2010, a inserção de critérios de 

sustentabilidade é abordada com amparo na divisão das contratações do Poder 

Executivo Federal em dois grandes grupos:  

a) obras públicas sustentáveis; e 

b) bens e serviços. 

 

6.3.1.1 Obras públicas sustentáveis  

 

Ao tratar sobre as “obras públicas sustentáveis”, o art. 4º da IN nº 01 de 

2010 remete ao teor dos incisos III, V e VII do art. 12 da Lei nº 8.666 de 1993, que 

assim dispõem: 

 

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 
considerados principalmente os seguintes requisitos:  
[...] 
III - economia na execução, conservação e operação; 
[...] 
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 
durabilidade da obra ou do serviço; 
[...] 
VII - impacto ambiental. (BRASIL, 1993). 

 

Assim, considerando previsão expressa na Lei nº 8.666, de 1993, o art. 4º da 

IN nº 01, de 2010, estabelece que as especificações do projeto básico ou executivo para 

a contratação de obras e serviços de engenharia devem ser elaboradas visando à 

economia da manutenção e operacionalização da edificação, com destaque para a 

redução do consumo de energia e água, bem como o uso de tecnologias e matérias que 

minimizem os impactos ambientais (BRASIL, 2010a). 

O art. 4º compreende, ainda, um rol exemplificativo dos critérios de 

sustentabilidade que devem ser considerados pela autoridade pública na elaboração do 

projeto básico ou executivo da obra, englobando tecnologias e uso de materiais 

reciclados, reutilizados e biodegradáveis.  

Segundo MPOG e ICLEI (2010), o art. 4º da IN nº 01, de 2010, amplia os 

critérios estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.666 de 1993. Em matéria ambiental, os 

critérios do art. 4º da IN nº 01, de 2010, poderiam ser classificados como um rol 

exemplificativo a ser observado pelo órgão público na contratação de obras e serviços 

de engenharia. 
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O Quadro 49 reúne os critérios constantes no art. 4º da IN nº 01, de 2010, 

agrupados com base no impacto ambiental mais significativo decorrente de sua 

utilização.   

 

Quadro 49 – Critérios de sustentabilidade a serem considerados na elaboração do 
projeto básico ou executivo para a contratação de obras e serviços de engenharia 

Natureza do critério Incisos Correspondentes 

Melhoria do aproveitamento 
energético 

I - uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de 
novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem 
energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for 
indispensável;  
II - automação da iluminação do prédio, projeto de 
iluminação, interruptores, iluminação ambiental, 
iluminação tarefa, uso de sensores de presença;  
III - uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou 
tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;  
IV - energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento 
de água; 
 

Melhoria do aproveitamento 
da água 

V - sistema de medição individualizado de consumo de 
água e energia;  
VI - sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes 
gerados;  
VII - aproveitamento da água da chuva, agregando ao 
sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, 
transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
 

Gestão de resíduos, 
reutilização e 
biodegradabilidade 

VIII - utilização de materiais que sejam reciclados, 
reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade 
de manutenção; 
 

Rastreabilidade 
IX - comprovação da origem da madeira a ser utilizada na 
execução da obra ou serviço. 
 

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2012c). 
 

Analisando o Quadro 49, é possível constatar que praticamente todos os 

requisitos estabelecidos pela IN nº 01 de 2010 para as obras e serviços de engenharia 

visam apenas à sustentabilidade ambiental.  

Identificou-se a previsão de apenas um critério de cunho socioambiental, 

cujo cumprimento é classificado como voluntário, que visa a estimular o emprego de 

mão de obra, materiais e matérias-primas de origem local para a execução, conservação 

e operação das obras públicas (BRASIL, 2010a). 

Para o MPOG e ICLEI (2010), o uso preferencial de mão de obra e 

fornecimento de material local estimulam o desenvolvimento local, com o fomento do 
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comércio e geração de emprego, e contribuem para a preservação do meio ambiente, 

considerando, por exemplo, a redução do níveis de emissão de CO2 nos deslocamentos.  

Enquanto o estímulo ao emprego de mão de obra local está estritamente 

vinculado a questões socioambientais, os demais itens citados no § 1º do art. 4º da IN nº 

01, de 2010, têm como motivação os custos e impacto ambiental decorrente do traslado 

de materiais para a execução de serviços de engenharia. 

Como os critérios ambientais relacionados no art. 4º da nº 01, de 2010, são 

exemplificativos e não possuem cunho vinculante, a autoridade pública não está 

obrigada a observá-los em seus procedimentos licitatórios. Permanece, no entanto, o 

dever do gestor de elaborar o projeto básico ou executivo, visando à economia da 

manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, 

bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, em 

cumprimento ao art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, e ao caput do art. 4º da IN nº 01, de 

2010 (BRASIL, 2010a). 

Assim, a autoridade pública poderá optar por critérios que não tenham sido 

privilegiados no rol constante no art. 4º da nº 01, de 2010, mas não poderá deixar de 

inserir critérios de sustentabilidade ambiental na contratação de obras e serviços de 

engenharia. 

O único critério de sustentabilidade ambiental de cunho obrigatório na 

contratação de obras e serviços de engenharia encontra-se no § 3º do art. 4º da IN nº 01, 

de 2010, que exige o uso de agregados reciclados, sempre que houver oferta de tais 

agregados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais 

(BRASIL, 2010a). 

Verifica-se que a preferência pelos agregados reciclados só se aplica quando 

estes exprimirem valor inferior aos agregados naturais. Essa regra, contudo, não 

considera que os custos de aquisição de materiais sustentáveis são, em regra, maiores do 

que os dos similares, que não consideram critérios de sustentabilidade em sua 

fabricação.  

Assim, a redação do § 3º do art. 4º da IN nº 01, de 2010, evidencia a 

pequena disposição do Poder Executivo Federal em aumentar seus gastos iniciais com a 

aquisição de produtos menos impactantes ambientalmente, como forma de estimular o 

consumo sustentável e contribuir para o desenvolvimento sustentável nacional.  

Santos e Barki (2011) entendem que tal previsão pode inviabilizar a 

aplicação do dispositivo. Os autores destacam a necessidade de se ter em mente a “velha 
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dicotomia aparente” entre sustentabilidade ambiental e economicidade, relembrando 

que o custo mais elevado do produto ou material reciclado no momento da aquisição, 

será amortizado por fatores como custos de manutenção, níveis de poluição, meios de 

descarte, dentre outros. 

Para os autores, a maior preocupação acerca da redação do § 3º do art. 4º da 

IN nº 01, de 2010, diz respeito à definição dos custos na planilha de formação de preços 

dos licitantes, uma vez que, caso o órgão contratante opte pela utilização de produtos 

reciclados na execução da obra, estes já devem ser considerados na composição da 

planilha, de forma que os interessados possam apresentar cotação apropriada dos custos 

para execução da obra. “Não há como exigir que a empresa utilize, na execução da obra 

ou serviço de engenharia, materiais distintos daqueles cotados em sua planilha (no caso, 

mais baratos, o que acarretaria prejuízo para a Administração).” (SANTOS; BARKI, 

2011, p. 257). 

 

Portanto, a especificação dos materiais reciclados deve ser feita no projeto 
básico, com reflexo nos itens que compõem a planilha de custos. Caso isso 
não seja possível, o contrato deve prever a obrigação de que a contratada, ao 
apresentar os documentos de cobrança, especifique os materiais efetivamente 
utilizados na execução contratual (no caso, os agregados reciclados de preço 
inferior àqueles listados na planilha), de forma que a possibilitar que os 
pagamentos correspondentes se limitem aos custos efetivamente suportados, 
sem a ocorrência de sobrepreço. (SANTOS; BARKI, 2011, p. 257). 

 

O § 4º do art. 4º da IN nº 01, de 2010, estabelece a obrigatoriedade do gestor 

observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) e as normas ISO 14000 da International Organization for 

Standardization (ISO), na elaboração do projeto básico ou executivo para a contratação 

de obras e serviços de engenharia (BRASIL, 2010a).  

Santos e Barki (2011) advertem para o fato de que isso não representa 

exigência de certificação ISO 14000 como condição de habilitação dos interessados, 

uma vez que tal exigência costuma ser rechaçada pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), por entender que ela representa medida restritiva à ampla competitividade. 

Assim, o dispositivo em questão visaria apenas a levar a autoridade pública 

a elaborar o projeto básico ou executivo de seus editais, para a contratação de obras e 

serviços de engenharia, considerando os padrões estabelecidos pelo INMETRO e pelas 

normas da série ISO 14000. 
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Ao final, o § 5º do art. 4º a IN nº 01, de 2010 preceitua que, quando a 

contratação envolver a utilização de bens e a empresa for detentora da norma ISO 14000, 

o instrumento convocatório deverá exigir a comprovação de que o licitante adota 

práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para 

reutilização (BRASIL, 2010a). 

Santos e Barki (2011) entendem que houve um equívoco na redação do 

dispositivo em foco, fato que impossibilita sua aplicação. Os autores asseveram que, de 

acordo com as regras da Lei nº 8.666 de 1993, não é possível estabelecer exigências 

apenas para os licitantes que possuam determinada certificação. Assim, os autores 

concluem que, na prática, a situação que se verifica é o inverso da regra trazida pela IN 

nº 01 de 2010. O cumprimento de determinadas normas técnicas é exigido de todos os 

licitantes e aqueles que possuam certificação que abranja tais normas podem fazer uso 

desse certificado para evidenciar o atendimento da exigência constante no edital. 

Além disso, segundo os autores, o que a Administração pode exigir é a 

adoção de práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens utilizados na 

execução do contrato. Exigir que o contratado viesse a perfilhar essas práticas de forma 

generalizada, em áreas alheias ao objeto da contratação, representaria verdadeira 

ingerência indevida na organização interna da empresa (SANTOS; BARKI, 2011). 

 

6.3.1.2 Bens e serviços 

 

No art. 5º, a IN nº 01, de 2010, passa a abordar as medidas a serem adotadas 

pelos órgãos do Poder Executivo Federal para a consideração de critérios de 

sustentabilidade na aquisição de bens e contratação serviços, excluídos os de engenharia. 

O art. 5º da IN nº 01, de 2010, versa sobre os critérios de sustentabilidade 

que podem ser considerados na a compra de bens. Diferentemente do art. 4º, que 

determina a inclusão de critérios de sustentabilidade na contratação de obras e serviços 

de engenharia, o caput do art. 5º IN nº 01, de 2010, considera a inserção de critérios de 

sustentabilidade uma faculdade atribuída à autoridade pública (BRASIL, 2010a).  

Além disso, ao relacionar os critérios de sustentabilidade que poderão ser 

exigidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, o art. 5º da IN nº 

01, de 2010, o faz de forma exaustiva, conforme ilustrado no Quadro 50. 
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Quadro 50 – Critérios de sustentabilidade que podem ser considerados nas compras de 
bens de acordo com o art. 5º da IN nº 01 de 2010 

Natureza do contrato 
 

Critérios de sustentabilidade 
 

Aquisição de bens 

 
I - que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT 
NBR - 15448-1 e 15448-2; 
  
 
II - que sejam observados os requisitos ambientais para a 
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em 
relação aos seus similares; 
  
 
III - que os bens devam ser, preferencialmente, 
acondicionados em embalagem individual adequada, com o 
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento; 
 
 
IV - que os bens não contenham substâncias perigosas em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs). 
 

Fonte: Brasil (2010a). 
 

A regra do inc. I possibilita ao órgão optar pela aquisição de produtos 

constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico ou biodegradável. 

Por sua vez, no inc. II a IN nº 01, de 2010, autoriza, expressamente, o uso 

dos requisitos das certificações ambientais desenvolvidos pelo INMETRO, para a 

identificação de produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental. 

Acredita-se, no entanto, que houve equívoco na redação do dispositivo 

focalizado, uma vez que deveriam ter sido também considerados os critérios 

desenvolvidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 

certificação e rotulagem ambiental. Apesar da atuação do INMETRO no 

desenvolvimento de metodologias para a rotulagem ambiental e no suporte técnico e 

operacional para as ações de programas como o Selo Procel Eletrobrás, do Programa 

Brasileiro de Certificação Florestal, do Programa Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade, a ABNT é que figura como responsável pelo desenvolvimento do 
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programa “Qualidade Ambiental”, voltado para a rotulagem ambiental de produtos e 

serviços. 

Ao não prever a utilização dos requisitos para a rotulagem ambiental 

adotados pela ABNT, o inc. II do art. 5º da IN nº 01, de 2010, limitou a autoridade 

pública a só poder considerar requisitos ambientais na aquisição de produtos 

consumidores de energia e de origem florestal. 

O critério constante no inc. III do art. 5º da IN nº 01, de 2010, possui grande 

relevância para estimular os fabricantes e fornecedores a reduzirem o uso de 

embalagens desnecessárias para o adequado acondicionamento dos produtos, 

contribuindo, dessa forma, para reduzir a produção de resíduos. 

Acerca do critério previsto no inc. IV, Santos e Barki (2011) abordam a 

inadequação da diretiva RoHS6, adotada pela União Europeia (UE), para restringir os 

níveis de substâncias perigosas, como chumbo, cádmio e mercúrio, por exemplo, na 

fabricação de eletroeletrônicos.  

Os autores destacam o fato de que tal previsão desconsidera a existência da 

Resolução CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008, que estabelece limites 

máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no 

Território Nacional. Além disso, observam que, enquanto a diretiva RoHS tem sua 

aplicação restrita a produto eletroeletrônicos, a IN nº 01, de 2010 possibilita a aplicação 

de tal critério no processo de aquisição de qualquer bem (SANTOS; BARKI, 2011). 

 

De todo modo, é difícil imaginar que a maior parte dos produtos disponíveis 
no mercado brasileiro estejam adaptados às exigências da diretiva europeia. 
A adoção imediata e irrestrita de tal parâmetro certamente gerará um 
problema de conformidade do mercado, restringindo a competitividade das 
licitações públicas e eventualmente privilegiando aqueles fornecedores que 
exportam para o mercado europeu e, assim, já se adaptaram. (SANTOS; 
BARKI, 2011, p. 259). 

 

Como a IN nº 01, de 2010, não aduz uma exposição de motivos, torna-se 

difícil inferir o motivo que justificou a adoção de um critério de sustentabilidade 

                                                 
6 A RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances, Restrição de Certas Substâncias Perigosas) é 
uma diretiva europeia que proíbe o uso de certas substâncias perigosas em processos de fabricação de 
produtos: cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilos polibromados (PBBs), 
éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). A RoHS é também conhecida como “a lei do sem 
chumbo” (lead-free) mas esta diretiva também trata das outras cinco substâncias (MPOG; ICLEI, 2010, p. 
26). 
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baseado em uma diretiva estrangeira em detrimento da regra estabelecida na Resolução 

CONAMA nº 401 de 2008. 

O § 1º do art. 5º da IN nº 01 de 2010 estabelece que a comprovação dos 

critérios de sustentabilidade previstos neste dispositivo poderá ser realizada mediante: 

a) apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial; 

b) apresentação de certificação emitida por instituição credenciada; 

c) qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre 

com as exigências do edital (BRASIL, 2010a). 

O dispositivo em questão remete à possibilidade do uso da rotulagem 

ambiental como instrumento para a comprovação dos critérios exigidos nas contratações 

sustentáveis realizadas pelo Poder Executivo Federal. Apesar de a IN nº 01, de 2010, 

não definir o que é uma “instituição credenciada”, admite que o licitante faça uso de 

qualquer meio de prova para evidenciar que o produto atende aos critérios de 

sustentabilidade previstos no edital. 

A previsão do § 2º do mesmo artigo, apesar de necessária, pode ser alvo de 

questionamentos tanto em relação ao seu caráter técnico como operacional.  O 

dispositivo traz a seguinte redação: 

 

§ 2º O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da 
assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a 
adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para 
verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo 
as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, 
caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será  
desclassificada. (BRASIL, 2010a). 

 

Para Santos e Barki (2011), esse dispositivo remete à exigência de amostra 

no processo licitatório. Destacam, porém, que a proposta não poderia ser desclassificada 

no momento imediatamente anterior à assinatura do contrato, uma vez que, na ocasião, 

já teria ocorrido o esgotamento da fase de julgamento e de interposição de recursos, 

com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, ato definitivo, só sendo atingido por 

eventual revogação ou anulação do procedimento licitatório. 

A percepção de Santos e Barki (2011) aufere significativa amplitude, 

quando se tem em consideração o momento para apresentação e exame da amostra no 

pregão, modalidade de licitação amplamente utilizada pelos órgãos públicos como 

forma de obter celeridade na aquisição de bens e serviços comuns. Enquanto nas demais 
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modalidades de licitação a fase de julgamento das propostas é posterior à habilitação 

dos licitantes, no pregão, primeiro se opera o julgamento das propostas. 

 

Nas modalidades convencionais da Lei nº 8.666/93, a amostra deve ser 
examinada na fase de julgamento. No pregão, igualmente, a não ser que, em 
hipóteses excepcionais, verifique-se alta complexidade no objeto, ou nos 
testes a serem realizados. Nesses casos, entendemos ser possível adiar a fase 
de apresentação da amostra para após a fase de habilitação, suspendendo-se a 
declaração do vencedor até a análise final, a fim de neutralizar o risco que 
todo o procedimento seja inócuo em razão da inabilitação posterior do 
licitante (situação que implicaria perda de uma das principais vantagens da 
modalidade, a celeridade). (SANTOS; BARKI, 2011, p. 261). 

 

Mesmo com a alternativa de adiar o momento de apresentação da amostra 

para após a fase de habilitação no pregão, o resultado prático só seria válido para evitar 

que todo o procedimento viesse a ser em vão em virtude da posterior inabilitação do 

licitante com a melhor proposta. Em muitas situações, todavia, a análise da adequação 

de determinado produto aos critérios de sustentabilidade estabelecidos no edital é um 

procedimento que demanda conhecimentos especializados e a realização de testes, fato 

que comprometeria a celeridade do certame. 

Nas situações de maior complexidade, a solução proposta por Santos e 

Barki (2011) apenas teria o efeito de transformar o pregão em uma versão desvirtuada 

das outras modalidades de licitação. A previsão da admissibilidade das certificações e 

rótulos ambientais parecem ainda se mostrar como opção mais viável a fim de permitir a 

inserção de critérios de sustentabilidade, sem comprometer a celeridade do processo 

para a compra de bens pela Administração.  

Com efeito, o próprio “Guia de compras públicas sustentáveis para 

administração federal”, elaborado pelo MPOG e ICLEI (2010, p. 36), estabelece que os 

critérios adotados pelos rótulos ambientais de credibilidade figuram como uma boa base 

para identificar produtos ambientalmente sustentáveis. O Guia acrescenta ainda que “[...] 

é perfeitamente legal especificar que um produto observe os critérios estabelecidos por 

um determinado sistema, sem exigir o selo”.      

Na contratação de serviços, o art. 6º da IN nº 01, de 2010, traz um rol 

mínimo e não exaustivo de práticas de sustentabilidade que devem ser incluídas nos 

editais como obrigações a serem cumpridas pela contratada, considerando sua 

aplicabilidade ao tipo de serviço contratado (BRASIL, 2010a). O Quadro 51 elenca os 
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critérios de sustentabilidade mínimos que devem ser considerados nos procedimentos 

licitatórios para a contratação de serviços.  

 

Quadro 51 – Critérios de sustentabilidade mínimos que devem ser observados pelas 
empresas contratadas para a prestação de serviços, de acordo com o art. 5º da IN nº 01 
de 2010. 

Natureza do contrato 
 

Critérios de sustentabilidade 
 

Contratação de serviços 

 
I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos 
inanimados que obedeçam às classificações e especificações 
determinadas pela ANVISA; 
  
 
II - adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, 
conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 
 
 
III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 
1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no 
seu funcionamento; 
 
 
IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que 
se fizerem necessários, para a execução de serviços; 
 
 
V - realize um programa interno de treinamento de seus 
empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, 
para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água 
e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes; 
 
 
VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, 
que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, 
quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 
1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 
 
 
VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 
e 
 
 
VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e 
baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução 
CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999. 
 

Fonte: Brasil (2010a). 
 

Portanto, de acordo com a redação do art. 6º, é dever do órgão licitante 

incluir, na minuta do contrato de prestação de serviços, os critérios de sustentabilidade 

constantes nos seus incisos, desde que sejam pertinentes ao objeto contratado.  
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Observa-se que os critérios de sustentabilidade em questão dizem respeito 

aos seguintes temas: adequação dos produtos de limpeza à legislação pertinente; 

redução do consumo de água de energia; cumprimento das normas sobre poluição 

sonora; fornecimento de equipamento de segurança para funcionários; e separação e 

destinação dos resíduos recicláveis para associações e cooperativas de catadores 

(BRASIL, 2010a). 

Ao abordar a adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, o 

inc. II do art. 6º da IN nº 01, de 2010, utiliza como parâmetro as regras constantes no 

Decreto nº 48.138, de 2003, do Estado de São Paulo. 

A despeito de figurar como dispositivo legal de âmbito estadual, Santos e 

Barki (2011) ressaltam que inexiste qualquer impedimento do uso de suas disposições 

como parâmetro a ser observado pelos órgãos do Poder Executivo Federal. 

Dentre as medidas voltadas para redução e uso eficiente da água, o Decreto 

nº 48.138 de 2003, estabelece que 

a) a limpeza das ruas e praças só será feita através da varredura e 

recolhimento de detritos, sendo expressamente vedada lavagem com água 

potável, exceto em casos que se confirme existência de material 

contagioso ou outros que tragam dano à saúde; 

b) é permitida lavagem somente com água de reuso ou outras fontes (águas 

de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por 

metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros); 

c) a limpeza de calçadas, pisos frios e áreas de lazer só será feita através da 

varredura e recolhimento de detritos, ou através da utilização de baldes, 

panos molhados ou escovão, sendo expressamente vedada lavagem com 

água potável, exceto em casos que se confirme material contagioso ou 

outros que tragam dano a saúde; 

d) é permitida lavagem somente com água de reuso ou outras fontes (águas 

de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por 

metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros). (SÃO 

PAULO, 2003). 

Acerca do uso da água nas áreas de jardins, parques e gramados, o Decreto 

dispõe que 

a) não deve haver rega nos dias de chuva; 
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b) em dias sem chuva, a rega só será realizada antes das 9:00 horas ou 

depois das 17:00 horas, com regador ou mangueira com esguicho 

disposto de sistema de fechamento (revolver, bico e outros), inclusive 

com sistema de sprinkler (sistema de aspersão); 

c) no inverno, a rega será feita a cada 3 (três) dias no período da manhã. 

(SÃO PAULO, 2003). 

Além das medidas citadas, o Decreto nº 48.138, de 2003, prevê que o órgão 

deverá adotar um sistema de fiscalização do cumprimento das medidas nele 

estabelecidas, bem como para a conscientização do corpo de servidores.  

Acerca da previsão contida no inc. VI do art. 6º da IN nº 01, de 2010, Santos 

e Barki (2011) argumentam que a redação do dispositivo é confusa e pode resultar no 

descumprimento do Decreto nº 5.940 de 20067. 

Nesse sentido, para Santos e Barki (2011), o entendimento que se extrai do 

inc. VI do art. 6º da IN nº 01, de 2010, é o de que competirá à empresa contratada para a 

prestação dos serviços a responsabilidade pela destinação dos resíduos à associação de 

catadores. Nessa situação, a empresa contratada se tornaria intermediária entre do órgão 

público com a associação de catadores, podendo fazer uso de artifícios para obter algum 

tipo de vantagem, comprometendo a finalidade social visada pelo Decreto. 

A preocupação dos autores é pertinente, no que diz respeito à necessidade 

de se realizar uma interpretação conjunta da IN nº 01 de 2010 e do Decreto nº 5.940, de 

2006. O próprio dispositivo da IN nº 01, de 2010, afirma, no entanto, que a separação 

dos resíduos recicláveis na fonte geradora, com sua destinação às associações e 

cooperativas de catadores, deve ser realizada nos termos do Decreto nº 5.940, de 2006. 

Por sua vez, o Decreto nº 5.940, de 2006, estabelece os requisitos para a 

habilitação, bem como para a partilha dos resíduos recicláveis entre as associações e 

cooperativas habilitadas. Todo esse procedimento deverá ser implantado e 

supervisionado por uma Comissão para a Coletiva Seletiva Solidária, criada no âmbito 

de cada órgão e composta por, no mínimo, por três servidores (BRASIL, 2006). 

Ao dispor sobre a partilha dos resíduos recicláveis, os §§ 1º e 2º do art. 4º do 

Decreto nº 5.940, de 2006, apresentam o seguinte teor: 
                                                 
7 O Decreto nº 5.940, de 2006, versa sobre a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública federal, e a sua destinação às associações e cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis (BRASIL, 2006). Assim, além do fator ambiental envolvido na separação dos 
resíduos recicláveis, o Decreto em foco também exprime uma finalidade social voltada para o estímulo à 
inclusão social dos catadores. 
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Art. 4o  As associações e cooperativas habilitadas poderão firmar acordo, 
perante a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, a que se refere ao art. 5o, 
para partilha dos resíduos recicláveis descartados.  
§ 1o  Caso não haja consenso, a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária 
realizará sorteio, em sessão pública, entre as respectivas associações e 
cooperativas devidamente habilitadas, que firmarão termo de compromisso 
com o órgão ou entidade, com o qual foi realizado o sorteio, para efetuar a 
coleta dos resíduos recicláveis descartados regularmente.  
§ 2o  Na hipótese do § 1o, deverão ser sorteadas até quatro associações ou 
cooperativas, sendo que cada uma realizará a coleta, nos termos definidos 
neste Decreto, por um período consecutivo de seis meses, quando outra 
associação ou cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida a ordem do 
sorteio. (BRASIL, 2006). 
 

De acordo com os dispositivos transcritos, verifica-se que o Decreto nº 

5.940, de 2006, estabelece que competirá às entidades contempladas realizar a coleta 

dos resíduos recicláveis descartados regularmente. Desta forma, a destinação 

mencionada na IN e no Decreto dizem respeito, tão-somente, à disponibilização dos 

resíduos recicláveis para as entidades habilitadas a realizar a coleta.  

Dessa forma, mesmo que a destinação dos resíduos seja efetivada pela 

empresa contratada, inexiste discricionariedade na escolha das associações e 

cooperativas a serem beneficiadas, prevendo a IN que tal processo será realizado nos 

termos do Decreto. 

O parágrafo único do art. 6º da IN nº 01, de 2010, prevê a possibilidade dos 

órgãos estabelecerem, em seus editais e contratos, outros critérios de sustentabilidade 

ambiental além dos expressamente previstos nos incisos do art. 6º, desde que 

justificadamente (BRASIL, 2010a). 

Ao final, o art. 7º da IN nº 01, de 2010, institui a obrigação dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal de verificarem a disponibilidade de bens 

ociosos de outros órgãos que possam ser reutilizados, antes de realizarem a aquisição de 

novos bens (BRASIL, 2010a). 

A relação dos bens ociosos destinados a doação a outros órgãos e entidades 

de qualquer esfera da Federação deverá ser publicada em um fórum eletrônico 

vinculado ao sítio de contratações públicas do Governo Federal – Comprasnet (BRASIL, 

2010a). 

Para Santos e Barki (2011), a maior parte dos dispositivos da IN nº 01, de 

2010, dependeria da definição de critérios técnicos, fato que dificultaria sua aplicação. 

Tais critérios diriam respeito à justificativa técnica necessária para respaldar a 

consideração de aspectos sociais e ambientais nas contratações públicas, sob pena de se 
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privilegiar, determinados produtos em detrimento de outros disponíveis no mercado, em 

afronta a princípios inerentes ao procedimento licitatório, como a isonomia e a 

competitividade.   

 

6.3.2 O Guia de compras públicas sustentáveis para a Administração Federal 

 

O denominado Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a 

Administração Federal foi publicado após a edição da IN nº 01, de 2010, e 

confeccionado com apoio em uma parceria entre o MPOG e o Governos Locais pela 

Sustentabilidade (ICLEI). 

Betiol et al. (2012) destacam que o Guia de Compras Públicas Sustentáveis 

para a Administração Federal representa um aprofundamento do tema, tomando por 

base a metodologia de compras públicas sustentáveis do ICLEI e considerando as 

especificidades do cenário brasileiro. 

O documento está divido em duas seções. A primeira traz o marco 

conceitual das contratações públicas sustentáveis, expressando, inicialmente, as 

concepções básicas sobre sustentabilidade, consumo sustentável, globalização, para, em 

seguida, abordar a definição das CPS, seu histórico, benefícios, aspectos jurídicos e 

institucionais, legislação aplicável e ferramentas para sua implementação (MPOG; 

ICLEI, 2010). 

De acordo com o Guia, as CPS estão baseadas em quatro premissas:  

a) responsabilidade do consumidor em estimular o mercado, demandando 

bens produzidos de forma socialmente justa e com menor impacto 

ambiental; 

b) redução do consumo e do desperdício, com a identificação das reais 

necessidades de aquisição de bens e contratação de serviços; 

c) desenvolvimento tecnológico para a oferta de produtos e serviços 

ambientalmente menos impactantes; e 

d) tomada de decisão amparada em uma abordagem do ciclo de vida, 

considerando os impactos durante todo o ciclo de vida do produto, de 

forma evitar a transferência de impactos ambientais negativos de um 

meio ambiente para outro (MPGO; ICLEI, 2010). 
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Ainda na primeira seção, o Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a 

Administração Federal aborda o teor da IN MPOG/SLTI nº 01, de 2010, e o uso da 

rotulagem ambiental nas contratações públicas. 

De acordo com o Guia citado, os critérios adotados por selos ambientais se 

mostram como boa base para identificação de produtos sustentáveis. O Guia defende a 

legalidade do uso dos critérios estabelecidos por programas de rotulagem ambiental 

para orientar o estabelecimento de critérios de sustentabilidade nas contratações 

públicas (MPGO; ICLEI, 2010). 

 

Ou seja, exige-se o cumprimento de critérios contidos num determinado selo, 
sem exigir o próprio selo. Essa solução tem sido usada com sucesso por 
várias autoridades públicas na Europa. Na prática, como uma verificação 
independente pode ser custosa para fornecedores (assim como pode acontecer 
para adquirir a certificação ambiental), muitos produtos oferecidos 
apresentam algum selo verde. (MPGO; ICLEI, 2010). 

 

De acordo com o MPOG e ICLEI (2010), a exigência de que determinado 

produto possua qualquer tipo de selo ou rótulo ambiental representaria afronta ao 

princípio da isonomia e não discriminação em relação aos licitantes, comprometendo a 

competitividade do procedimento licitatório. 

Portanto, o Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Administração 

Federal orienta os gestores no sentido de que os critérios de sustentabilidade ambiental 

utilizados devem ser delimitados de forma objetiva e clara. Assim, a exigência de rótulo 

ambiental para determinado produto só seria admissível se tal exigência não representar 

fator de eliminação dos licitantes cujos produtos não a possuírem (MPOG; ICLEI, 

2010). 

De acordo com MPOG e ICLEI (2010), a implementação de uma política de 

contratações sustentáveis é marcada por duas fases que se destacam: a definição dos 

contornos da política de compras sustentáveis e o desenvolvimento de programas 

específicos, com suporte no marco político, técnico e também legal. MPOG e ICLEI 

(2010) elencam as ações que devem ser observadas na implementação de uma política 

de contratações sustentáveis: 

a) ser tratado como um projeto específico, com objetivos claros, plano de 

trabalho específico, tarefas indicativas, cronograma e responsabilidades 

com recursos previamente estabelecidos; 
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b) promover o envolvimento das partes interessadas no processo e 

especialmente do tomador de decisões; 

c) assegurar as devidas competências técnicas, legais e de gestão dentro da 

equipe;  

d) considerar a conjuntura econômica: e quanto maior for o contrato, maior 

o envolvimento, maior será o interesse em manter o contrato e oferecer o 

produto almejado; 

e) possuir conhecimento do mercado, para poder envolvê-lo efetivamente; 

f) utilizar cautelosamente critérios não financeiros para avaliação das 

propostas de forma inteligente, com análise cuidadosa do arcabouço 

jurídico aplicável; 

g) possuir um sistema de comunicação eficiente; e 

h) ter seu desempenho e impactos monitorados. 

Verifica-se que a implementação de uma política de CPS adotada pelo 

MPOG e ICLEI (2010) utiliza a ferramenta do “ciclo PDCA” – plan (planejar); do 

(executar); check (verificar); e act (agir ou aplicar melhorias) – abordado no capítulo 4 

desta tese.  

A segunda Seção do Guia traz uma abordagem prática para a 

implementação das contratações sustentáveis. Nesse sentido, o MPOG e ICLEI (2010),  

com arrimo na experiência de outros países, recomenda que sejam observadas três fases 

das contratações públicas, como momentos em que seria possível realizar a inserção de 

critérios de critérios de sustentabilidade socioambiental: 

a) no momento da especificação do produto ou serviço; 

b) no momento quando é definido o “documento de base” e condições 

particulares, com o detalhamento das características técnicas específicas 

do produto ou serviço a ser adquirido; 

c) no momento da avaliação, seleção e adjudicação do objeto a ser 

contratado/adquirido. 

A título exemplificativo, o Guia traz a situação hipotética constante no 

Quadro 52, onde a inserção de critérios de sustentabilidade na aquisição de papel para 

impressão é realizada considerando as três fases sugeridas pelo MPOG e ICLEI (2010).  
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Quadro 52 - Situação hipotética das fases em que é possível a inserção de 
critérios de sustentabilidade. 
 

 
• Na definição do produto: define-se que se deseja adquirir papel reciclado. 

 
• Na definição do documento de bases e condições particulares: define-se que 

seja de tamanho A4 de 90 gramas. 
 

• Na avaliação, seleção e adjudicação dos ofertantes: são selecionados 
aqueles que tenham certificações do tipo ambiental, sociais ou éticas. 
 
 

Fonte: MPOG, ICLEI (2010). 

 

Segundo MPOG e ICLEI (2010), considerando as experiências 

internacionais, acredita-se que a maneira mais simples de inserir critérios de 

sustentabilidade em uma contratação pública seria optando por fazê-lo no momento da 

definição do produto. 

A metodologia adotada pelo MPOG e ICLEI (2010) considera um total de 

oito etapas na implementação das CPS em um órgão.  

De acordo com MPOG e ICLEI (2010), a primeira etapa envolve as 

atividades de planejamento, visando à definição dos objetivos, plano de trabalho, 

definição dos setores ou envolvidos e formação de uma equipe de trabalho. Tais 

atividades de planejamento deverão considerar a realidade e necessidades específicas do 

órgão e considerar os aspectos jurídico-formais pertinentes ao processo licitatório. 

Dentre as ações compreendidas na primeira etapa, podem ser citadas: 

a) identificação do responsável pelas licitações ou pelo setor de licitações; 

b) identificação se a licitação é realizada de forma centralizada ou 

descentralizada; 

c) levantamento dos tipos bens e serviços contratados pelo órgão; 

d) identificação dos departamentos que utilizarão os produtos, dos 

departamentos responsáveis pela especificação dos critérios ambientais; 

e) mensuração do impacto ambiental positivo do produto sustentável e sua 

contribuição para o alcance das metas estabelecidas pelo órgão; e 

f) estimativa do valor envolvido na aquisição (MPOG; ICLEI, 2010). 

Na etapa seguinte, denominada de “seleção dos produtos”, o órgão público 

deve escolher os produtos ou famílias de produtos que serão adquiridos, considerando 

critérios de sustentabilidade. Com efeito, o Guia destaca que essa escolha deve 
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considerar o impacto ambiental dos produtos, sua relevância econômica e o impacto 

social decorrente do uso desse produto. A etapa de “seleção dos produtos” também 

compreende a definição da quantidade e do momento em que os produtos selecionados 

serão adquiridos. 

O “levantamento das alternativas sustentáveis” é mostrado como terceira 

etapa para a implementação de critérios de sustentabilidade nas contratações de 

determinado órgão, e envolve a identificação de opções de produtos sustentáveis 

disponíveis no mercado para os produtos selecionados na etapa anterior (MPOG; ICLEI, 

2010). 

O Guia ressalta que essa etapa demanda a realização de uma ampla pesquisa 

de mercado, de forma a resguardar a competitividade do procedimento licitatório. A 

Figura 34 exibe um modelo de ficha para especificação dos critérios ambientais para os 

produtos selecionados (MPOG; ICLEI, 2010).  

 

Figura 34 - Ficha para catalogação de produto e critérios de sustentabilidade. 
 

 
 

Fonte: MPOG e ICLEI (2010). 

 

A quarta etapa, denominada “1º inventário de base”, representa, na realidade, 

uma sistematização das informações já levantadas pelo órgão na primeira e na segunda 

etapas. Assim, na quarta etapa, a autoridade pública deve realizar um inventário dos 

produtos selecionados, especificando as quantidades usualmente adquiridas pelo órgão, 
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os critérios ambientais a serem considerados, dentre outras informações consideradas 

relevantes (MPOG; ICLEI, 2010). 

E etapa seguinte, “inclusão dos produtos no Catálogo/Pregão”, é uma 

atividade voltada para os órgãos que utilizam o Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais (SIASG). O SIASG é um sistema informatizado, de uso obrigatório 

para os órgãos da Administração Pública Federal, que fornece apoio às atividades 

operacionais do Sistema de Serviços Gerais (SISG) (BRASIL, 2012c). 

Por meio do SIASG, são realizados os procedimentos licitatórios dos órgãos 

integrantes do SISG, emissão de notas de empenho, registro dos contratos 

administrativos, cadastro de fornecedores e a catalogação ou inclusão de produtos e 

serviços (BRASIL, 2012c). 

O portal eletrônico Comprasnet é uma ferramenta administrada pelo MPOG, 

que atua de forma integrada ao SIASG e é operacionalizado na realização dos 

procedimentos citados no parágrafo anterior. O catálogo de produtos sustentáveis 

disponibilizado no Comprasnet, por meio do acesso ao portal específico sobre 

contratações sustentáveis, será abordado de forma detalhada no decorrer deste capítulo 

(BRASIL, 2012c). 

Após o cadastramento dos produtos no catálogo do SIASG, o órgão deverá 

elaborar o edital e seu termo de referência, considerando os critérios de sustentabilidade 

previamente definidos. A etapa seguinte é a efetivação da aquisição dos produtos 

sustentáveis, com o regular desenvolvimento do procedimento licitatório. 

Na última etapa, o Guia sugere a elaboração do “2º inventário de base”, 

visando a possibilitar a verificação das mudanças decorrentes da aplicação da 

metodologia de CPS, bem como a avaliação e melhoria dos procedimentos adotados.    

A Figura 35 ilustra as etapas presentes na metodologia de implementação 

das CPS proposta pelo MPOG e ICLEI (2010).    
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Figura 35 - Etapas na implementação prática de critérios de sustentabilidade 
nas contratações públicas.  

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de MPOG e ICLEI (2010). 
 

A definição dos critérios de sustentabilidade dos produtos e serviços e uma 

atividade essencial para a implementação das CPS por um órgão e é expressa como 

atividade fundamental e que faz parte da segunda, terceira e quarta etapas da 

metodologia adotada pelo MPOG e ICLEI (2010). 

Com apoio na abordagem do manual da Campanha Procura+, o Guia se 

refere a dois instrumentos para a identificação de critérios de sustentabilidade: a 

avaliação de ciclo de vida (ACV) e valoração ambiental (MPOG; ICLEI, 2010). 

O Guia aborda o conceito e reconhece a ACV como ferramenta de grande 

relevância para a identificação dos impactos ambientais de um produto, considerando 

desde a perspectiva “do berço ao túmulo”.  
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O Guia menciona, no entanto, alguns obstáculos para o uso dessa ferramenta, 

dentre os quais a inexistência de estudos suficientes e a ausência de acordo para 

padronização da metodologia de análise do ciclo de vida dos produtos. Além disso, a 

condução de um estudo de ACV de um produto requer elevado investimento de tempo e 

recursos financeiros, “[...] condição que a maioria das autoridades públicas que 

procuram implementar programas de licitação sustentável não têm.” (MPOG; ICLEI, 

2010, p. 60). 

Por sua vez, a valoração ambiental é indicada como ferramenta que busca 

avaliar o valor econômico de um recurso ambiental por meio da determinação que lhe 

seria equivalente em termos de outros recursos disponíveis na economia, considerando a 

análise de custo benefício envolvendo recursos ambientais (MPOG; ICLEI, 2010). 

 

O valor total de um recurso ambiental compreende a soma dos valores de uso 
(valor de uso direto, valores de uso indireto e valores de opção) e do valor de 
existência do recurso ambiental. São métodos de valoração econômica 
ambiental: custo de viagem, preços hedônicos, custos de reposição, gastos 
defensivos (custos evitados), produtividade marginal, transferência de 
benefícios, capital humano ou produção sacrificada (métodos indiretos); e 
valoração contingente e ranqueamento contingente (métodos diretos). 
(MPOG; ICLEI, 2010, p. 64). 

 

Segundo o Guia, para avaliar as vantagens de implementação de critérios de 

sustentabilidade em uma contratação pública, também é possível utilizar uma 

abordagem considerando o custo benefício da substituição de um produto ou serviço 

tradicional por outro havido como sustentável (MPOG; ICLEI, 2010). 

Segundo o Manual, essa abordagem, apesar de mais restritiva, não possui o 

mesmo grau de complexidade da ACV; no entanto, as orientações do Guia não 

possibilitam a compreensão adequada e utilização prática dessa metodologia. 

 

6.3.3 O Comprasnet e o catálogo de produtos sustentáveis 

 

O Comprasnet é um portal eletrônico gerenciado pelo MPOG que faz parte 

do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG). O SIASG é o 

conjunto informatizado de ferramentas destinadas a operacionalizar o funcionamento 
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sistêmico das atividades inerentes ao Sistema de Serviços Gerais (SISG)8 9 (BRASIL, 

1994). 

Assim, como ferramenta integrante do SIASG, o Comprasnet se destina à 

realização de processos eletrônicos de aquisições e disponibilização de informações 

referentes às licitações e contratos celebrados pela Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional (MPOG, 2014). 

Assim, o Comprasnet possibilita a realização de procedimentos licitatórios 

previstos na Lei nº 8.666 de 1993 – convites, tomadas de preço e concorrência – bem 

como de pregões e cotações eletrônicas. A Figura 36 apresenta a página principal do 

portal eletrônico Comprasnet. 

 

Figura 36 – Imagem da página principal do sítio eletrônico Comprasnet. 
 

 

Fonte: MPOG (2014). 

 

O sítio eletrônico Comprasnet também abriga o link que dá acesso ao portal 

“Contratações Públicas Sustentáveis”, criado e mantido pelo MPOG. O portal eletrônico 

sobre CPS do MPOG foi citado dentre as ações já em curso, quando o Governo Federal 

elaborou o PPCS (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011). 

                                                 
8 Integram o SISG, que tem o MPOG como órgão central normativo, as atividades da gestão de materiais, 
edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos (BRASIL, 
1994).  
9 O Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, estabeleceu que ficariam organizadas sob a forma de 
sistema, com a designação de Sistema de Serviços Gerais (SISG), as atividades de administração de 
edifícios públicos e imóveis residenciais, material, transporte, comunicações administrativas e 
documentação (BRASIL, 1994). 
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As informações e documentos disponibilizados no sítio eletrônico sobre 

CPS estão alinhadas com as ações que visam a chegar às metas estabelecidas para o 

primeiro ciclo do PPCS, dentre elas: 

a) promover a disponibilidade, para os gestores e para o mercado fornecedor, 

de mecanismos de suporte para a realização de CPS, tais como cartilhas, 

portal eletrônico, cadastros de fornecedores, registro de bens e serviços, 

dentre outros; e 

b) constituir um banco de dados de casos exitosos em CPS, registrar 

inovações que possam ser universalizadas (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2011). 

Nesse sentido, verifica-se que o sítio eletrônico de CPS do MPOG possui os 

links “Artigos/Matérias” e “Eventos”, onde autoridades públicas, fornecedores, 

servidores públicos e sociedade em geral podem obter informações sobre treinamentos, 

congressos, publicação de artigos científicos, dentre outros eventos no cenário interno e 

internacional acerca das contratações sustentáveis (MPOG, 2014). 

O sítio também disponibiliza um link sobre “legislação”, onde podem ser 

acessados leis, decretos, instruções normativas, portarias e resoluções que versam, 

especificamente, ou possuem relação com as CPS (MPOG, 2014). A Figura 37 traz a 

imagem da página principal do sítio eletrônico de CPS mantido pelo MPOG. 

 

Figura 37 – Imagem da página principal do sítio eletrônico de CPS do MPOG 
 

 

 
Fonte: MPOG (2014). 
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No link “Licitações Sustentáveis”, o sítio fornece alguns exemplos de editais 

e termos de referência sustentáveis elaborados por órgãos como o MMA, Advocacia 

Geral da União (CGU), Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 

(DATAPREV), Tribunal de Contas da União (TCU) e Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (MPOG, 2014). 

Na imagem da página principal do sítio eletrônico de CPS, é possível 

visualizar um link para acesso aos itens sustentáveis cadastrados no Catálogo de 

Materiais (CATMAT) do Comprasnet. Esse catálogo visa a suprir a demanda por fontes 

de informações sobre produtos sustentáveis. 

 

6. 4 O Plano da Gestão de Logística Sustentável 

 

Verifica-se que o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, regulamentou o 

art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, estabelecendo, dentre as práticas e diretrizes para a 

promoção do desenvolvimento sustentável por meio das contratações públicas, a 

obrigatoriedade de elaboração do denominado Plano de Gestão de Logística Sustentável 

(PLS) (BRASIL, 2012e). 

Assim, de acordo com o art. 16 do Decreto nº 7.746, de 2012, os órgãos da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, deverão elaborar e implementar Planos 

de Gestão de Logística Sustentável, no prazo estipulado pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (BRASIL, 2012e). 

De acordo com o Decreto nº 7.746 de 2012, os PLS deverão apresentar, no 

mínimo, os seguintes dados e informações: 

a) atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de 

similares de menor impacto ambiental para substituição; 

b) práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e 

serviços; 

c) responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e 

d) ações de divulgação, conscientização e capacitação (BRASIL, 2012f). 

Por sua vez, atendendo ao disposto no art. 16 do Decreto nº 7.746, de 2012, 

a SLTI do MPOG expediu a Instrução Normativa (IN) nº 10, de 12 de novembro de 

2012, instituindo as regras para elaboração dos PLS no âmbito da Administração 

Pública Federal direta, autárquica, fundacional e nas empresas estatais dependentes 

(BRASIL, 2012f). 
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De acordo com a IN-SLTI/MPOG nº 10, de 2012, a logística sustentável é 

compreendida como a coordenação do fluxo de materiais, serviços e de informações, do 

fornecimento ao descarte, e que considera a proteção ambiental, a justiça social e o 

desenvolvimento econômico equilibrado (BRASIL, 2012f). 

Por sua vez, os PLS são conceituados como ferramentas de planejamento 

que dispõem sobre objetivos, responsabilidades, ações, metas, prazos de execução e 

mecanismos de monitoramento e avaliação, visando a possibilitar ao órgão ou entidade 

o estabelecimento de práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos 

na Administração Pública (BRASIL, 2012f). 

Os PLS devem ser elaborados pelo órgão ou entidade e aprovados pelo 

secretário-executivo do respectivo Ministério ou ocupante de cargo equivalente, em se 

tratando de outros órgãos (BRASIL, 2012f). 

Em observância ao disposto no inciso I do art. 16 do Decreto nº 7.746, de 

2012, o parágrafo único do art. 7º da IN-SLTI/MPOG nº 10, de 2012, determina que 

seja observado o modelo da Figura 38 para elaborar o inventário de materiais. A IN 

mencionada também destaca que o inventário de materiais deverá ser composto pela 

lista dos materiais de consumo para uso nas atividades administrativas, adquiridos pelo 

órgão, no período de 12 meses. 

 

Figura 38 - Modelo a ser utilizado para elaboração do inventário de materiais de 
consumo. 

 

 

Fonte: Brasil (2012f). 

 

A IN-SLTI/MPOG nº 10, de 2012, determina que, na elaboração do PLS 

pelo órgão, as práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e 

serviços deverão considerar, no mínimo, os temas relacionados no Quadro 53.  
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Quadro 53 - Temas que devem estar presentes nas práticas de sustentabilidade 
do PLS. 
 
• Material de consumo compreendendo, pelo menos, papel para impressão, 

copos descartáveis e cartuchos para impressão; 
 

• Energia elétrica; 
 

• Água e esgoto; 
 

• Coleta seletiva; 
 

• Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 
 

• Compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, 
equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de 
processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção predial; e 
 

• Deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com 
foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes. 
 
 

Fonte: Brasil (2012f). 

 

Com apoio nos temas constantes no Quadro 53, a IN-SLTI/MPOG nº 10, de 

2012, traz, no seu Anexo II, um rol com sugestões de práticas de sustentabilidade e 

racionalização do uso de materiais e serviços para auxiliar a autoridade pública na 

elaboração do PLS. As sugestões em apreço são detalhadas no Quadro 54.  

 

Quadro 54 - Sugestões de práticas sustentáveis a serem adotadas pelos órgãos e 
entidades na elaboração no PLS. 

MATERIAIS DE 
CONSUMO 

 

 
Papel 
1. Dar preferência ao uso de mensagens eletrônicas (e-mail) na 

comunicação evitando o uso do papel; 
2. Substituir o uso de documento impresso por documento digital; 
3. Imprimir apenas se necessário; 
4. Revisar os documentos antes de imprimir; 
5. Controlar o consumo de papel para impressão e cópias; 
6. Programar manutenção ou substituição das impressoras, em razão 

de eficiência; 
7. Imprimir documentos no modo frente e verso; 
8. Reaproveitar o papel impresso em apenas um lado, para a 

confecção de blocos de rascunho; 
9. Utilizar papel reciclado ou papel branco produzido sem uso de 

substâncias cloradas nocivas ao meio ambiente; e 
10. Realizar campanhas de sensibilização para redução do consumo 

de papel. 
 

 
Copos Descartáveis 
1. Dar preferência para os copos produzidos com materiais que 

propiciem a reutilização ou a reciclagem com vistas a minimizar 
impactos ambientais adversos; e 
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2. Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar os 
servidores a reduzirem o consumo de copos descartáveis. 
 

 
Cartuchos para impressão 
1. Dar preferência à utilização de impressão com estilo de fonte de 

texto capaz de economizar tinta ou toner. 
 

ENERGIA 
ELÉTRICA  

 
1. Fazer diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor as 

alterações necessárias para redução do consumo; 
2. Monitorar o consumo de energia; 
3. Promover campanhas de conscientização; 
4. Desligar luzes e monitores ao se ausentar do ambiente; 
5. Fechar as portas e janelas quando ligar o ar condicionado; 
6. Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho – 

ventilação, iluminação natural; 
7. Desligar alguns elevadores nos horários de menor movimento; 
8. Revisar o contrato visando à racionalização em razão da real 

demanda de energia elétrica do órgão ou entidade; 
9. Dar preferência, quando da substituição, a aparelhos de ar-

condicionado mais modernos e eficientes, visando reduzir o 
consumo de energia; 

10. Minimizar o consumo de energia reativa excedente e/ou demanda 
reativa excedente, visando reduzir a quantidade de reatores ou 
adquirindo um banco de capacitores; 

11. Utilizar, quando possível, sensores de presença em locais de 
trânsito de pessoas; e 

12. Reduzir a quantidade de lâmpadas, estabelecendo um padrão por 
m² e estudando a viabilidade de se trocar as calhas embutidas por 
calhas "invertidas". 

 

ÁGUA E 
ESGOTO 

 
 

1. Realizar levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das 
instalações hidráulicas e propor alterações necessárias para 
redução do consumo; 

2. Monitorar o uso da água; 
3. Promover campanhas de conscientização para o não desperdício 

da água; 
4. Dar preferência a sistema de medição individualizado de consumo 

de água; 
5. Dar preferência a sistema de reuso de água e de tratamento dos 

efluentes gerados; 
6. Analisar a viabilidade do aproveitamento da água de chuva, poços 

artesianos; 
7. Criar rotinas acerca da periodicidade de irrigação de jardins, de 

forma a estipular períodos padronizados para esta atividade em 
cada época do ano; 

8. Dar preferência ao uso de descargas e torneiras mais eficientes; e 
9. Dar preferência à lavagem ecológica. 

COLETA 
SELETIVA 

1. Promover a implantação da coleta seletiva observada a Resolução 
do CONAMA nº 275 de 25 de abril de 2001, ou outra legislação 
que a substituir;  

2. Promover a destinação sustentável dos resíduos coletados; e 
3. Implantar a coleta seletiva solidária nos termos do Decreto nº 

5.940 de 25 de outubro de 2006, ou outra legislação que a 
substituir. 

QUALIDADE DE 
VIDA NO 

AMBIENTE DE 
TRABALHO 

1. Adotar medidas para promover um ambiente físico de trabalho 
seguro e saudável. 

2. Adotar medidas para avaliação e controle da qualidade do ar nos 
ambientes climatizados. 
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3. Realizar manutenção ou substituição de aparelhos que provocam 
ruídos no ambiente de trabalho; 

4. Promover atividades de integração e de qualidade de vida no local 
de trabalho; 

5. Realizar campanhas, oficinas, palestras e exposições de 
sensibilização das práticas sustentáveis para os servidores com 
divulgação por meio da intranet, cartazes, etiquetas e informativos; 
e 

6. Produzir informativos referentes a temas socioambientais, 
experiências bem-sucedidas e progressos alcançados pela 
instituição. 

COMPRAS E 
CONTRATAÇÕES 

1. Dar preferência, quando possível, à aquisição de bens reciclados 
ou recicláveis; 

2. Dar preferência à utilização de impressoras que imprimam em 
frente e verso; 

3. Incluir no contrato de reprografia a opção de impressão dos 
documentos em frente e verso; 

4. Dar preferência, quando possível, à aquisição de papéis 
reciclados, isentos de cloro elementar ou branqueados a base de 
oxigênio, peróxido de hidrogênio e ozônio; 

5. Incluir nos contratos de copeiragem e serviço de limpeza a adoção 
de procedimentos que promovam o uso racional dos recursos e 
utilizem produtos reciclados, reutilizados e biodegradáveis; 

6. Exigir comprovação de origem das madeiras quando da aquisição 
de bens e na contratação de obras e serviços; 

7. Priorizar, quando possível, o emprego de mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias-primas de origem local; 

8. Revisar o contrato de limpeza visando à racionalização em razão 
do real dimensionamento da área objeto do serviço contratado; 

9. Utilizar, quando possível, software de comunicação eletrônica para 
o envio de mensagens instantâneas (instant text messaging) ou 
para a transmissão de voz (Voice over Internet Protocol – VoIP); 

10. Adotar, quando possível, uma rede de comunicações telefônicas, 
entre unidades de um mesmo órgão ou entidade; 

11. Revisar normas internas e os contratos de telefonia fixa e móvel 
visando a racionalização em relação ao limite de custeio, à 
distribuição de aparelhos e ao uso particular dos aparelhos; 

12. Revisar o contrato de telefonia fixa e móvel visando à adequação 
do plano contratado com a real necessidade do órgão ou entidade; 

13. Adotar segurança eletrônica, sempre que possível, nos pontos de 
acesso dos edifícios dos órgãos ou entidades, visando auxiliar a 
prestação do serviço de vigilância; 

14. Revisar normas internas e os contratos de vigilância visando o real 
dimensionamento dos postos de trabalho; 

15. Substituir, se possível, a segurança armada por desarmada, nos 
locais internos do órgão ou entidade; e 

16. Fomentar compras compartilhadas. 
Fonte: Brasil (2012f). 

 

Caso o órgão ou entidade não seja autorizado a realizar ações de adaptação 

no edifício que ocupa, tal impossibilidade deverá ser informada e justificada no PLS 

pela autoridade pública (BRASIL, 2012f). 

O art. 9º da IN-SLTI/MPOG nº 10, de 2012, determina que os PLS deverão 

ser formalizados por meio de processos e, para cada um dos temas mencionados no 

Quadro 53, deverão ser criados planos de ação, observando os seguintes tópicos: 



265 
 

a) objetivo do Plano de Ação; 

b) detalhamento de implementação das ações; 

c) unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e 

respectivos responsáveis; 

d) metas a serem alcançadas para cada ação; 

e) cronograma de implantação das ações; e 

f) previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, 

necessários para a implementação das ações (BRASIL, 2012f). 

A avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no PLS será realizada 

pela Comissão Gestora, semestralmente, mediante indicadores propostos no Anexo II da 

IN-SLTI/MPOG nº 10, de 2012. Caso a autoridade pública inclua outros temas no PLS, 

além dos listados no Quadro 53, deverá definir os respectivos indicadores para fins de 

avaliação10. 

A Figura 39 traz um exemplo de composição de indicador para um item de 

material de consumo e para coleta seletiva.  

  

Figura 39 - Exemplo de composição de indicador para item de material de consumo e 
coleta seletiva. 
 

                                                 
10 Os indicadores deverão conter nome, fórmula de cálculo, fonte de dados, metodologia de apuração e 
periodicidade de apuração (BRASIL, 2012f). 
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Fonte: Brasil (2012f). 

 

De acordo com o art. 12 da Instrução Normativa em apreço, os PLS 

deveriam ser elaborados e publicados no sítio eletrônico dos respectivos órgãos ou 

entidades, no prazo de 180 dias, contados de 14 de novembro de 2012 (BRASIL, 

2012f). 

Além disso, os resultados e metas alcançadas, avaliados com a aplicação dos 

indicadores, devem ser publicados, semestralmente, também no sitio dos respectivos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal (BRASIL, 2012f). 

Ao final de cada ano, a autoridade pública deve elaborar e publicar um 

relatório de acompanhamento do PLS, de forma a evidenciar o desempenho do órgão ou 

entidade, considerando os seguintes elementos:  

a) consolidação dos resultados alcançados; e 

b) identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano 

subsequente (BRASIL, 2012f). 

De acordo com dados de março de 2014, O Quadro 55 exibe a relação dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e 

empresas estatais dependentes, com PLS elaborados e devidamente publicados. 

 

Quadro 55 - Órgãos e entidades Administração Pública Federal que 
elaboraram seu PLS 
 
• Banco Central do Brasil 
• Centro de Tecnologia Mineral 
• Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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• Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
• Conselho Nacional de Pesquisa Cientifica e Tecnológica 
• Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
• Empresa de Pesquisa Energética 
• Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre 
• Fundação Cultural Palmares 
• Fundação Nacional de Artes 
• Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Folder 
• Indústrias Nucleares do Brasil 
• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
• Instituto de Engenharia Nuclear 
• Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
• Instituto Federal de Educação do Ceara, Campus Crato 
• Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, Campus Cachoeiro do Itapemirim 
• Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais 
• Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul 
• Instituto Federal de Educação do Sertão Pernambucano 
• Instituto Federal de Educação do Sul de Minas Gerais 
• Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
• Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
• Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
• Instituto Nacional de Tecnologia 
• Instituto Nacional do Semiárido 
• Laboratório Nacional de Astrofísica 
• Laboratório Nacional de Computação Cientifica 
• Ministério da Cultura 
• Ministério da Pesca e Aquicultura 
• Ministério das Comunicações 
• Ministério de Minas e Energia 
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 
• Ministério do Meio Ambiente 
• Ministério do Trabalho e Emprego 
• Museu de Astronomia e Ciências Afins 
• Museu Paraense Emilio Goeldi 
• Observatório Nacional 
• Universidade Federal do Goiás 
• Universidade Federal da Fronteira Sul 
• Universidade Federal da Paraíba 
• Universidade Federal de Alfenas 
• Universidade Federal de Roraima 
• Universidade Federal de Santa Catarina 
• Universidade Federal de Santa Maria 
• Universidade Federal de São João Del Rei 
• Universidade Federal de Sergipe 
• Universidade Federal de Tocantins 
• Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
• Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
• Universidade Federal Rural do Semiárido 
• Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Campus Guarapuava). 

 
Fonte: Brasil (2014). 

 

Verifica-se que o PLS é um relevante instrumento instituído pelo Decreto nº 

7.746, de 2012, para conduzir os órgãos da Administração Pública Federal a realizar um 

mapeamento de suas aquisições de bens e contratações de serviços. Além disso, o PLS 

também possibilita a identificação dos padrões de consumo dos órgãos públicos, bem 

como sua quantificação e avaliação por meio de um sistema de indicadores. 

Dentre os órgãos que integram a amostra definida para os fins desta tese, 

constatou-se que apenas três possuem PLS elaborados e publicados: o Ministério do 
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Meio Ambiente (MMA), o Ministério da Cultura (MinC) e o Ministério das 

Comunicações (MC) (BRASIL, 2014). 

 

6.4.1 O Plano de Logística Sustentável do Ministério do Meio Ambiente 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2013), o Plano de Logística 

Sustentável do Ministério do Meio Ambiente (PLS-MMA) é qualificado como “espinha 

dorsal”, com uma agenda completa e estruturante para a atuação mais sustentável do 

MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2013). 

Considerando os objetivos específicos do PLS-MMA, foram estabelecidas 

metas para os seguintes temas: material de consumo, material permanente, obras e 

manutenção predial, coleta seletiva solidária, energia elétrica, água e esgoto, limpeza, 

telefonia, vigilância, processamento de dados, apoio administrativo, qualidade de vida 

no ambiente de trabalho, deslocamento sustentável e capacitação para a 

sustentabilidade. 

O PLS-MMA também abordou os riscos e a disponibilidade de recursos 

para a implementação das metas estabelecidas para cada um dos temas focalizados. Em 

relação a alguns temas, como material de consumo e material permanente, o MMA 

estabeleceu objetivos ousados que, se atingidos, resultarão em diversos benefícios 

sociais e ambientais que podem vir a ser replicados pelas secretarias do MMA 

espalhadas pelo país (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2013). 

O Quadro 56 elenca os objetivos e iniciativas consignados no PLS do MMA 

para os temas “material de consumo”, “material permanente”, “energia elétrica” e 

“processamento de dados”. 

 
Quadro 56: Plano de ação do PLS do MMA para os temas “material de consumo”, 
“material permanente”, “energia elétrica” e “processamento de dados” 

 

 

Material de Consumo 

 
Objetivo: otimizar o processo de aquisição, disponibilização e uso de material 
de consumo, incluindo os critérios de sustentabilidade.  
 
Iniciativas:  

1 Reduzir o fornecimento de papel per capita conforme metas a serem 
definidas por setor;  

2 Comprar, no mínimo, 70% de papéis reciclados e 10% de papéis não 
clorados;  

3 Especificar e adquirir itens com critérios de sustentabilidade, de acordo 
com disponibilidade no mercado, e observando a tabela 1 das diretrizes 
deste PLS;  

4 Adquirir os itens de material de consumo sustentáveis que constam no 
apêndice 3;  

5 Identificar e distribuir materiais ociosos para reaproveitamento nos setores 
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que necessitam;  

6 Doar materiais que não possam ser reaproveitados no órgão;  

7 Realizar compras compartilhadas com vinculadas ao MMA;  

8 Dar preferência a copos produzidos com materiais que propiciem a 
reutilização;  

9 Reduzir a disponibilização de copos descartáveis, o que irá incentivar a 
utilização das canecas confeccionadas pela A3P e outros materiais duráveis.  
 
Meta geral: adquirir pelo menos 90% dos itens de material de consumo do 
órgão com atributos sustentáveis, até 2015.  
 
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS: falta de opções no mercado de materiais que 
atendam aos critérios de sustentabilidade.  
 

 
Material Permanente 

 
OBJETIVO: otimizar o processo de aquisição e uso de material permanente, 
incluindo os critérios de sustentabilidade.  

 

INICIATIVAS:  

1 Realizar um planejamento de compra anual, especificando os itens 
sustentáveis similares a serem adquiridos;  

2 Reduzir a aquisição de materiais permanentes que não atendam aos 
critérios de sustentabilidade;  

3 Reutilizar bens e equipamentos ociosos disponíveis em depósitos;  

4 Adequar o Sistema de Patrimônio às novas regras tributárias e fiscais que 
inclua, por exemplo, a depreciação;  

5 Identificar os materiais ociosos, e realizar a redistribuição e/ou doação 
deles;  

META GERAL: adquirir pelo menos 50% dos itens de material permanente 
com critérios de sustentabilidade, até 2015.  

 

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS: falta de opções no mercado de materiais que 
atendam critérios de sustentabilidade.  

 

 
Energia elétrica 

 

OBJETIVO: aumentar a eficiência do consumo de energia elétrica.  

 

INICIATIVAS:  

1 Elaborar estudo das instalações elétricas com o diagnóstico das perdas 
reais;  

2 Adequar toda a instalação elétrica às normas e padrões exigidos pela 
legislação e ABNT;  

3 Implantar as mudanças sugeridas pelo diagnóstico PROCEL para 
certificação predial;  

4 Estudar viabilidade de utilização de energia solar no prédio;  

5 Facilitar o manuseio dos brises por parte do usuário para aproveitar a 
iluminação natural e economizar energia elétrica;  

6 Substituir o sistema de iluminação existente, baseado em lâmpadas 
mercuriais, por sistema de maior eficiência e menor impacto ambiental, com 
sensor de presença nos ambientes apropriados;  

7 Promover a individualização dos interruptores por ambiente de trabalho;  

8 Promover a individualização dos medidores de energia por andar;  

9 Implantar sistema de elevadores inteligentes;  

10 Implantar sistema de ar condicionado eficiente em todo o prédio, com 
horário programado de funcionamento.  

META GERAL: até 2015, reduzir em 30% o consumo de energia elétrica per 
capita em comparação a 2012 (levantamento da A3P).  

 
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS: não efetivar a implantação do condomínio 
bloco B e falta de recursos financeiros para implementação das mudanças 
necessárias nas instalações elétricas.  
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Processamento de Dados 

(Tecnologia da 
Informação) 

 
META GERAL: reduzir o impacto ambiental do uso de serviços de 
processamento de dados em 2014, com base em 2012, por meio da 
padronização das impressões e fontes em 100% das máquinas, redução das 
impressoras individuais em 80%, adoção de ilhas de impressão e redução de 
20% no consumo de energia por estação.  

 

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS: falta de interesse dos usuários em utilizar os 
recursos, inexistência de empresas de TI que forneçam produtos com os 
requisitos relacionados à sustentabilidade.  

 

 Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2013). 

 

6.4.2 O Plano de Logística Sustentável do Ministério da Cultura 

 

O PLS do MinC teve sua elaboração concluída em setembro de 2013 e, 

assim como o PLS do MMA, também observou o disposto no Decreto nº 7.746, de 

2012, e na IN nº 10 de 2012. Diferentemente do MMA, entretanto, o MinC não 

estabeleceu metas gerais quantificáveis a serem atingidas. O Quadro 57 reúne as ações e 

resultados esperados para os objetivos estabelecidos no PLS do MinC, de acordo com 

cada tema (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013). 

 

Quadro 57 - Síntese das ações previstas no PLS do Minc. 
MATERIAL DE CONSUMO 

Objetivo Macro – Papel (Otimizar a utilização do papel nas rotinas de trabalho do Ministério da 
Cultura). 

Ação Resultados Esperados Estimativa de 
Execução 

Impressão frente e verso  
 

Quantidade de impressão frente e 
verso  
 

Dez/13 
 

Reaproveitamento do papel  
 

Quantidade de papel reaproveitado  
 

Dez/13 

Frequente utilização de e-mail nas atividades 
administrativas.  
 

Comunicação por e-mail adotada  
 

Dez/13 

Formatar os documentos antes de imprimir  
 

Rotina adotada  
 

Dez/13 

Padronização de impressão econômica. Quantidade de impressoras 
padronizadas 

Dez/13 

Adoção de ilhas de impressão. Ilhas de impressão instaladas. Mar/14 
Terminar com a impressão de contra cheques Sistema eletrônico instalado Dez/13 
Implantar sistemas de outsourcing. Sistema de outsourcing instalad Dez/13 
Utilização de tecnologia de desmaterialização 
de processos e documentos. 

Tecnologia implementada  
 

Mar/14 
 

Diminuição da utilização do papel branco em 
favor do papel reciclado/não clorado. 

Servidores conscientes  
 

Dez/13 

ENERGIA ELÉTRICA 
Objetivo Macro – Reduzir o consumo de energia elétrica nas dependências do Ministério da 
Cultura.  

Ação Resultados Esperados Estimativa de 
Execução 

Adequar as subestações às normas técnicas 
vigentes.  

Subestação reparada  
 

Dez/13 
 

Adequar a infraestrutura elétrica das Subestação reparada  Mar/14 
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instalações por meio do serviço de 
manutenção predial.  

  

Promover a aquisição de equipamentos de 
segurança (EPI). 

Equipamento adquirido  
 

Mar/14 
 

Elaboração de procedimentos para execução 
de serviços de rotina e manutenção preventiva 
das equipes técnicas. 

Rotina estabelecida  
 

Dez/13 

Implantação de um sistema de cadastramento 
das faturas para análise mensal do consumo. 

Relatórios produzidos  
 

Dez/13 

Desenvolver campanhas junto aos 
servidores/colaboradores para a redução do 
consumo de energia elétrica. 

Campanha realizada  
 

Mar/14 
 

Promover maior aproveitamento da luz e 
ventilação natural no ambiente de trabalho. 

Nº de projetos  
 

Dez/13 

Revisar os contratos de energia elétrica 
visando otimizar a utilização do recurso. 

Nº de contrato revisado  
 

Dez/13 

Promover estudos para verificar desperdícios 
de energia elétrica nas dependências do 
MinC. 

Relatórios produzidos  
 

Mar/14  
 

Ligar o sistema de iluminação somente aonde 
não haja iluminação natural suficiente e caso 
seja necessário, ligar apenas no início do 
expediente. 

Nº de projeto  
 

Dez/13 

Manter janelas e portas fechadas, evitando a 
entrada de ar externo nos ambientes 
climatizados. 

Nº de projetos  
 

Dez/13 

Criar norma interna para a utilização dos 
equipamentos de ar condicionado. 

Nº de projetos  
 

Dez/13 

Adotar as regras de utilização dos elevadores. Relatório produzido Mar/14 

Fonte: Ministério da Cultura (2013). 

 

Outro aspecto que se destaca é o teor dos riscos apontados na execução das 

ações propostas no PLS do MinC, onde se verifica a menção reiterada à falta de 

engajamento dos servidores e dirigentes do MinC, da ausência de sensibilidade para as 

questões ambientais e de recursos para a implementação das propostas (MINISTÉRIO 

DA CULTURA, 2013). 

 

6.4.3 O Plano de Logística Sustentável do Ministério das Comunicações  

 

Dentre os órgãos centrais que fazem parte da amostra obtida para o alcance 

dos objetivos propostos neste ensaio doutoral, o Ministério das Comunicações (MC) 

também atendeu a determinação de elaborar e publicar do seu PLS (MINISTÉRIO DAS 

COMUNICAÇÕES, 2013). 

O MC, observando os temas de abordagem obrigatória, optou pelo 

estabelecimento de metas menos complexas, menos ousadas e abrangendo um menor 

número de ações, quando em comparação com o PLS do MMA. Tais metas foram, no 

entanto, quantificadas de forma a possibilitar a avaliação do progresso, por meio da 

utilização e desenvolvimento de indicadores, conforme expresso no Quadro 58. 

 



272 
 

Quadro 58 - Plano de ação do PLS do Ministério das Comunicações para os temas 
“material de consumo” e “energia elétrica”.   

Plano de ação: Material de Consumo 

Objetivo : Reduzir o consumo de materiais visando os critérios de sustentabilidade e de 
combate ao desperdício. 
Meta:  Redução de 10% do consumo de papel e copo 
Indicadores:   

Quantidade de cópias digitalizadas  
Taxa de variação do consumo de papel branco (branqueado)  
Taxa de variação do consumo de copos de 200 ml descartáveis  
Taxa de variação do consumo de copos de 50 ml descartáveis 

Ação Estimativa de 
Execução 

1- Substituição da cópia reprográfica pela cópia digital, quando possível, 
nas requisições de cópias de processos encaminhadas ao setor de 
reprografia. 

Junho de 2013 a Junho 
de 2014 

2 – Unificação dos contratos de serviços de impressão  
 

Junho de 2013 a Junho 
de 2014 

3 – Acompanhamento do consumo mensal de papel e de copos plásticos. 
 

Junho de 2013 a Junho 
de 2014 

4 - Readequar a distribuição de copos descartáveis de acordo com as 
características de cada andar. 

Junho de 2013 a Junho 
de 2014 

5 – Incentivar o uso da caneca ou copo reutilizável em substituição ao 
copo plástico descartável. 
 

Junho de 2013 a Junho 
de 2014 

Plano de ação: Energia Elétrica 
Objetivo:  Redução do consumo de energia elétrica. 
Meta:  Redução de 10% do consumo de energia elétrica (Kwh) em comparação com o 
período anterior. 
Indicador:  Taxa de variação do consumo de energia elétrica (Kwh). 

 

Ação Estimativa de 
Execução 

1 - Modernização dos elevadores do edifício sede. Janeiro de 2013 a abril 
de 2014 

2 - Análise de luminosidade e adequação da quantidade de lâmpadas em 
cada recinto. 

Julho de 2013 

3 - Redução do horário de funcionamento do sistema central de ar 
condicionado.  

Junho de 2013 a Junho 
de 2014 

4 - Monitoramento contínuo de luzes e equipamentos elétricos 
desnecessariamente ligados.  

Junho de 2013 a Junho 
de 2014 

Fonte: Ministério das Comunicações (2013). 

 

As contratações sustentáveis foram abordadas como item independente, com 

plano de ação próprio. De acordo com o Quadro 59. constata-se que as ações em 

matéria de CPS foram vinculadas à redução dos gastos com telefonia, manutenção 

predial, serviço de apoio administrativo e de limpeza e conservação. 

 

Quadro 59 - Plano de ação do PLS do Ministério das Comunicações para 
contratações sustentáveis.   
Plano de ação: Compras e contratações sustentáveis  
Objetivo:  Racionalização dos serviços prestados nas áreas de telefonia, vigilância, 
manutenção predial, limpeza e apoio administrativo.  
Meta:  Redução em 10% dos gastos totais de telefonia, vigilância, manutenção predial, 
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limpeza e apoio administrativo.  
Indicador(es):   

Taxa de variação do gasto com telefonia  
Taxa de variação do gasto com manutenção predial  
Taxa de variação do gasto com limpeza e conservação  
Taxa de variação do gasto com vigilância  
Taxa de variação do gasto com apoio administrativo  
Taxa de variação do gasto total 

Ação Estimativa de 
Execução 

1 - Aquisição e instalação de nova central telefônica  
 

Junho de 2013 a junho 
de 2014 

2 - Implantação de software de gerenciamento de ligações telefônicas Julho a dezembro de 
2013 

3 - Redimensionamento dos postos de trabalho do serviço de vigilância 
visando melhor adequação técnica aos seus objetivos. 

Junho de 2013 a junho 
de 2014 

4 - Revisão das especificações técnicas do serviço de limpeza e 
conservação. 

Junho de 2013 a junho 
de 2014 

5 - Implementação de novos procedimentos de controle e fiscalização do 
serviço de limpeza e conservação 

Junho de 2013 a junho 
de 2014 

6 - Revisão do contrato de manutenção predial visando melhor 
adequação técnica aos seus objetivos 

Junho de 2013 a junho 
de 2014 

7 - Realização de ações preventivas de manutenção predial com o intuito 
de otimização dos serviços realizados 

Junho de 2013 a junho 
de 2014 

8 - Readequação do serviço terceirizado de apoio administrativo de 
acordo com as necessidades do órgão 

Junho de 2013 a junho 
de 2014 

Fonte: Ministério das Comunicações (2013). 

 

O MC também não estabeleceu metas ousadas no que concerne à inserção 

de critérios de sustentabilidade, mas, no detalhamento das ações propostas, considerou 

medidas voltadas para a mudança dos padrões de consumo, principalmente de produtos 

de limpeza e de manutenção predial. Dentre tais ações, destacam-se: 

a) realização de visitas técnicas a outros órgãos; elaboração de Termo de 

Referência; realização de licitação para aquisição da central telefônica;  

b) redimensionamento das necessidades de material de limpeza; revisão das 

especificações técnicas do contrato; celebração de termo aditivo ao 

contrato;  

c) estabelecimento de novos procedimentos de controle de almoxarifado e 

de uso de materiais; e 

d) elaboração de estudos técnicos na área de manutenção predial para 

adequação da mão de obra e dos itens de material de acordo com as 

necessidades do órgão; celebração de termo aditivo ao contrato 

(MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2013). 

 

 



7  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Este segmento inventaria as consequências da análise da política de 

contratações sustentáveis do Poder Executivo Federal, considerando os instrumentos 

que servem de amparo sua implementação e os resultados da pesquisa realizada junto 

aos órgãos integrantes da amostra. 

 

7.1 Análise dos instrumentos de implementação da política de contratações 

sustentáveis do Poder Executivo Federal 

 
7.1.1 Etapa 1:  intervenção política  

 

Segundo a IGPN (2010), a etapa de intervenção política é identificada pela 

adoção de instrumentos legais e institucionais indispensáveis para a implementação de 

uma política de contratações sustentáveis. No mesmo sentido, ICLEI (2007) assinala 

que a existência de regras escritas delineando os contornos da política de uma CPS 

possibilita uma abordagem coordenada e evita esforços fragmentados, limitados a 

alguns departamentos ou determinados membros de uma equipe. 

Integram a base da política de contratações públicas sustentáveis (CPS) do 

Poder Executivo Federal brasileiro os documentos: Plano de Ação para Produção e 

Consumo Sustentáveis (PPCS) e Projeto Esplanada Sustentável (PES). 

Além de ampararem a política de CPS, os mencionados textos documentais 

possuem caráter mais amplo, abordando as ações de governo para a mudança dos atuais 

padrões de produção e consumo. 

Por sua vez, para a operacionalização da sua política de CPS, o Poder 

Executivo Federal expediu os instrumentos normativos: Instrução Normativa (IN) nº 01, 

de 19 de janeiro de 2010 e Instrução Normativa 10, de 12 de novembro de 2012. 

O Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Administração Federal 

também se mostra como documento voltado para implementação do plano de ação da 

política de contratações sustentáveis do Poder Executivo Federal. 

As contratações sustentáveis estão previstas nos temas prioritários do PPCS, 

com o escopo de impulsionar a adoção das CPS no âmbito das três esferas de governo. 

Além disso, a visão adotada no PPCS está orientada para o aproveitamento das 

iniciativas pioneiras verificadas em alguns órgãos, em matéria de contratações públicas, 
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de forma a potencializar e ampliar as ações já em curso, além de fomentar outras que 

ainda se encontrem em vias de implementação. 

O PES também é considerado instrumento institucional que influencia a 

política de contratações sustentáveis do Poder Executivo Federal, apesar de sua criação 

ter sido fruto de recomendação constante em Acórdão exarado pelo Tribunal de Contas 

da União no ano de 20111. 

Conforme já abordado no decorrer deste experimento acadêmico, a IN nº 01,  

de 2010, é considerada o primeiro marco normativo para operacionalização das CPS no 

âmbito do Poder Executivo Federal, contendo orientações para a inserção de critérios de 

sustentabilidade nos procedimentos licitatórios realizados pelos órgãos da 

Administração Pública Federal.    

A edição da Lei nº 12.349, de 2010, que alterou a redação do art. 3º da Lei 

nº 8.666, de 1993, também se qualifica como instrumento legal de intervenção política 

que trouxe impactos representativos para a implementação da política de CPS do Poder 

Executivo Federal. 

Nesse sentido, o Decreto nº 7.746, de 2012, regulamentou o art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993, trazendo as seguintes implicações principais: 

a) estabelecimento de critérios e diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração 

Pública federal; 

b) determinação de que os órgãos da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, elaborassem e 

implementassem Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS), no prazo estipulado 

pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do 

Planejamento (MPOG). 

Portanto, verifica-se que a IN nº 10, de 2012, é instrumento normativo que 

integra a política de CPS do Poder Executivo Federal como decorrência da 

determinação contida no art. 16 do Decreto nº 7.746, de 2012. 

 

 

                                                 
1 No Acordão-Plenário/TCU nº 1.752 de 2011, o Tribunal de Contas da União recomendou que o 
Ministério do Planejamento apresentasse, no prazo de 90 dias, um plano de ação visando a orientar e a 
incentivar todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adotarem medidas para o 
aumento da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos naturais, em especial, energia elétrica, água e 
papel, considerando a adesão do País a tratados internacionais (BRASIL, 2011). 
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7.1.2 Etapa 2: identificação das categorias de produtos e serviços do órgão  
 

O levantamento das categorias e quantidades de produtos e serviços 

contratados pelo órgão, também denominado de “inventário de base”, é expresso como 

etapa mais abrangente e que consome maior quantidade de tempo para ser realizada 

(ICLEI, 2007). 

A elaboração do inventário deve considerar, no mínimo, as aquisições 

realizadas pelo órgão no exercício financeiro anterior e as previstas para o exercício 

atual, considerando a previsão se realizarem reformas e substituição expressiva de 

equipamentos ou mobiliário. 

Conforme referido no decorrer deste trabalho, de acordo com a abordagem 

do Manual Procura+, o critério adotado pelo órgão pode objetivar a elaboração de um 

inventário de todos os produtos/serviços contratados pela unidade, ou partir de uma pré-

seleção de grupos de produtos/serviços de departamentos considerados prioritários para 

a inserção de critérios de sustentabilidade. Na segunda proposta, o “inventário de base” 

seria elaborado apenas considerando os produtos/serviços e departamentos pré-

selecionados (ICLEI, 2007). 

Apesar de mais restrita, a segunda proposta de elaboração de “inventário de 

base” torna-se mais operacional para os órgãos que possuem estrutura muito grande, 

bem como em razão de limitações de tempo e pessoal para execução de tais atividades. 

De acordo com o Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a 

Administração Federal, o “inventário de base” é identificado como a primeira etapa na 

implementação das CPS, compreendendo ainda outras ações que se coadunam com a 

metodologia adotada no Manual Procura+ para facilitar a pesquisa dos arranjos 

organizacionais, conforme ilustrado no Quadro 60. 

 

Quadro 60 - Análise da correspondência entre as orientações contidas no Guia de 
Compras Públicas Sustentáveis para a Administração Federal e a metodologia adotada 
no Manual Procura+ para confecção do inventário de base. 
Grupos de temas adotados 
pelo Procura+ referentes às 
perguntas para a pesquisa 
dos arranjos institucionais 

Ações previstas no Guia de compras públicas 
sustentáveis para a administração federal para a 
elaboração do inventário de base. 

Importância Organizacional 
• Identificação do responsável pelas licitações ou pelo setor de 

licitações; 
• Identificação se a licitação é realizada de forma centralizada 

ou descentralizada. 
 

Temas ambientais 

• Identificação dos departamentos que utilizarão os produtos, 
dos departamentos responsáveis pela especificação dos 
critérios ambientais; 

Continua 
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• Mensuração do impacto ambiental positivo do produto 
sustentável e sua contribuição para o alcance das metas 
estabelecidas pelo órgão. 

Quantidades do produto 
•  Levantamento dos tipos bens e serviços contratados pelo 

órgão. 
 

Informação financeira  • Estimativa do valor envolvido na aquisição.  

 Fonte: Adaptado de Biderman et al. (2008) e MPOG e ICLEI (2010). 

 

Constata-se, portanto, que a metodologia adotada pelo Poder Executivo 

Federal, no Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Administração Federal indica 

significativa identificação com a metodologia proposta pelo Manual da Campanha 

Procura+ para a elaboração do “inventário de base” do órgão. 

Independentemente de a abordagem da elaboração do “inventário de base” 

considerar todos os grupos de produtos/serviços e departamentos do órgão, ou de partir 

de uma pré-seleção de grupos prioritários, verifica-se que essa etapa é indispensável, 

não apenas para implementação da política de CPS, mas também para fornecer dados 

relevantes para as ações voltadas para a mudança dos padrões de consumo das entidades 

que integram o Poder Executivo Federal. 

Com efeito, apesar de a promoção das CPS não constar dentre as ações 

previstas no PES, o sistema informatizado SisPES, criado para gerenciar suas ações, 

poderia ser utilizado para a identificação dos produtos mais relevantes para a política de 

contratações sustentáveis, com base nos níveis de consumo dos órgãos que fazem parte 

do Programa. 

Nenhum representante dos órgãos integrantes da amostra, no entanto, e que 

fazem parte do PES, soube informar sobre a efetiva utilização dessa ferramenta, bem 

como do aproveitamento dos seus dados para a consideração de critérios de 

sustentabilidade nas licitações realizadas pelo órgão. 

Além da possibilidade de serem utilizados os dados cadastrados no SisPES, 

a política da CPS do Poder Executivo Federal conta com outro instrumento para a 

executar as ações pertinentes à elaboração do “inventário de base”: o PLS. 

As regras para elaboração do PLS foram concebidas de forma a privilegiar 

metodologia similar à adotada no “processo de marcos” Procura+. Nesse sentido, de 

acordo com o Decreto nº 7.746, de 2012, e a IN nº 10, de 2012, na elaboração do PLS, 

devem ser considerados, no mínimo, os seguintes dados e informações: 

a) atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de 

similares de menor impacto ambiental para substituição; 
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b) práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e 

serviços; 

c) responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e 

d) ações de divulgação, conscientização e capacitação (BRASIL, 2012f). 

Os dados mencionados nos itens “a” e “b”, bem como a identificação das 

“responsabilidades”, se qualificam como ações pertinentes à etapa de elaboração do 

inventário de base. 

O art. 12 da IN nº 10, de 2012, dispôs que os PLS deveriam ser elaborados e 

publicados no sítio eletrônico dos respectivos órgãos ou entidades, no prazo de 180 dias, 

contados da data de 14 de novembro de 2012. 

Portanto, até a data de 14 de maio de 2013, todos os órgãos integrantes da 

amostra deveriam ter concluído a elaboração e promovido a publicidade dos seus PLS. 

Apesar de tal previsão, verificou-se que 66,7% dos órgãos que integram a amostra não 

concluíram a elaboração dos seus PLS. 

Tal constatação representa indício de fragilidade na implementação da 

política de CPS no âmbito do Poder Executivo Federal, considerando que os dados e 

informações exigidos na elaboração do PLS correspondem a etapa estruturante e 

indispensável para implementação de uma política de CPS. Acrescente-se o impacto 

decorrente do papel e da visibilidade dos ministérios, enquanto órgãos que integrantes 

da cúpula do Poder Executivo. 

 

7.1.3 Etapa 3: escolha dos produtos e/ou serviços  

 

Após a elaboração do inventário de base, o órgão terá conhecimento acerca 

de suas práticas de consumo (volume e tipos de produtos).  

Na implementação de uma política de contratações sustentáveis, a escolha 

dos produtos e/ou serviços mais adequados para serem incluídos em um programa de 

CPS deve ser realizada considerando diversos fatores, como: prioridades locais, 

ambientais e sociais; impacto orçamentário; volume das aquisições do órgão de 

determinados produtos (produtos adquiridos em grandes quantidades); disponibilidade 

de produtos e serviços sustentáveis no mercado a preços competitivos. A ferramenta 

desenvolvida pela IGPNI sugere que um programa de CPS seja iniciado com a escolha 

de produtos considerados mais “fáceis” de trabalhar (IGPN; IGPNI, 2008). 
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A partir da edição da IN nº 10, de 2012, o Poder Executivo Federal 

estabeleceu uma liberdade mitigada para que os órgãos selecionem os produtos e 

serviços que contemplarão critérios de sustentabilidade em seus processos de aquisição. 

A IN estabeleceu temas que devem estar presentes nas práticas de 

sustentabilidade; com metas a serem alcançadas para cada ação – isso acaba levando os 

órgãos a priorizarem o estabelecimento de metas referentes aos temas obrigatórios; além 

disso, para as CPS o a IN estabeleceu um grupo mínimo de produtos e serviços nos 

quais a consideração de critérios de sustentabilidade é obrigatória. 

 

7.1.4 Etapa 4: definição dos critérios de sustentabilidade  
 
 

Após a seleção dos produtos e/ou serviços a incluir no programa de CPS, 

torna-se necessário definir os critérios de sustentabilidade que serão adotados nos 

processos de contratação de tais produtos e/ou serviços.  

Tal etapa pode ser prevista como uma das atividades que fazem parte do 

desenvolvimento do plano de ação, ou adotada como etapa específica, como se verifica 

na ferramenta para implementação de contratações sustentáveis proposta pelo IGPN e 

IGPNI (2008). 

Considerando o teor do Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a 

Administração Federal, constata-se que a política de CPS do Poder Executivo Federal 

considera que a atividade de definição dos critérios de sustentabilidade corresponde a 

uma etapa própria (MPOG; ICLEI, 2010). 

O principal instrumento da política de CPS do Poder Executivo Federal, 

para a definição dos critérios de sustentabilidade, é a IN nº 01 de 2010.  

Verifica-se, então, que os dispositivos da IN nº 01, de 2010, estão 

estritamente voltados para a orientação da autoridade pública na identificação dos 

critérios de sustentabilidade que poderão ser considerados nas contratações realizadas 

pelo órgão. 

Os critérios de sustentabilidade constantes na IN nº 01, de 2010, são 

dispostos de forma exemplificativa e não vinculante, ressalvada a exigência de uso de 

agregados reciclados na contratação de obras e serviços de engenharia, sempre que 

existir oferta de tais agregados e seu custo for inferior ao dos agregados naturais 

(BRASIL, 2010a). 
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A IN nº 01 de 2010 aborda, em dispositivos específicos, exemplos de 

critérios de sustentabilidade que podem ser considerados nas contratações de: 

a) obras públicas (art. 4º); 

b) bens (art. 5º); e 

c) serviços (art. 6º) (BRASIL, 2010a). 

A análise realizada neste trabalho evidencia que a IN nº 01, de 2010, 

constitui relevante instrumento institucional para a implementação da política de 

contratações sustentáveis do Poder Executivo Federal. 

Nas entrevistas realizadas com os representantes dos órgãos integrantes da 

amostra acerca do conhecimento do teor e da efetiva contribuição da IN nº 01, de 2010, 

para a implementação das CPS, 83,3% dos entrevistados dos órgãos integrantes da 

amostra declararam que os servidores do setor de licitações têm conhecimento sobre o 

conteúdo da referida Instrução Normativa. 

O percentual de 58,33% dos respondentes, entretanto, exprimiu que os 

servidores não acham o teor da IN claro e fácil de ser cumprido. Dentre os fatores que 

representam dificuldade compreender e aplicar a IN nº 01, de 2010, os entrevistados 

citaram: caráter genérico dos dispositivos da IN nº 01 de 2010; a IN nº 01 de 2010 não 

estabelece critérios objetivos; a norma não possui efetividade, uma vez que seus 

dispositivos não são taxativos; em maioria, os códigos existentes no CATMAT não são 

sustentáveis, o que dificulta a catalogação dos itens; e a IN nº 01 de 2010 não fornece 

critérios de sustentabilidade de caráter objetivo, que possam ser efetivamente úteis para 

a realização de licitações sustentáveis.  

Para os que integram o percentual de 25% que não vislumbram dificuldade 

na interpretação e aplicação das regras da IN nº 01, de 2010, a maior dificuldade diz 

respeito à disponibilidade de produtos sustentáveis no mercado e não ao teor da IN, 

tendo ainda sido citada como dificuldade a falta de divulgação do conteúdo da IN nos 

órgãos do Poder Executivo Federal.2 

As dificuldades relatadas evidenciam que, para alguns representantes dos 

órgãos integrantes da amostra, a IN nº 01, de 2010, deveria trazer uma especificação 

técnica detalhada dos critérios de sustentabilidade, de forma que competiria ao gestor 

tão somente transcrever essa especificação para o termo de referência dos editais. 

                                                 
2 O percentual remanescente de 16,67% correspondeu a entrevistados que não sabiam informar sobre 
aspectos envolvendo a compreensão e aplicabilidade dos dispositivos da IN nº 01 de 2010. 
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O objetivo da IN nº 01 de 2010, no entanto, é fornecer os critérios gerais de 

sustentabilidade para obras públicas, bens se serviços, de forma a orientar o gestor. A 

providência de detalhar as especificações técnicas dos bens e serviços sustentáveis é 

atividade que deve ser realizada por parte da cada órgão, ou, ainda, pela SLTI, por meio 

da inclusão de produtos e serviços no catálogo de materiais (CATMAT) do Comprasnet.  

Verificou-se, ainda, que a política de CPS do Poder Executivo Federal 

resulta significativa insegurança jurídica acerca da possibilidade de os órgãos utilizarem 

os rótulos ambientais ou os requisitos neles estabelecidos, para a realização de licitações 

sustentáveis. 

Apesar disso, constata-se que a IN nº 01, de 2010, previu, no § 1º do seu art. 

5º, a possibilidade de os critérios de sustentabilidade na aquisição de bens serem 

comprovados mediante a apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou por instituição credenciada.  

Além de recepcionado a previsão do § 1º do 5º da IN nº 01 de 2010, o art. 8º 

do Decreto nº 7.746, de 2012, foi além, dispondo que a comprovação das exigências 

contidas no instrumento convocatório pode ser feita mediante certificação emitida por 

instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio 

definido no instrumento convocatório. 

 

7.1.5 Etapa 5: estabelecimento de metas e desenvolvimento de plano de ação 
 

O estabelecimento e comunicação de metas claras e mensuráveis a serem 

alcançadas é atividade indispensável para a implementação e avaliação do progresso de 

uma política de CPS. 

Na implementação da política de CPS do Poder Executivo Federal, 

contatou-se que o estabelecimento de metas e o desenvolvimento de um plano de ação 

foram realizados por meio de dois instrumentos: o PPCS e o PLS. 

No PPCS, foram estabelecidas as macrometas a serem alcançadas pela 

Administração Pública Federal na implementação de critérios de sustentabilidade nas 

contratações realizadas por seus órgãos e entidades. 

Foi verificado que, somente no período de janeiro de 2010 a março de 2012, 

a Administração Pública Federal realizou 1.490 licitações considerando critérios de 

sustentabilidade.  
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Portanto, a Administração Pública Federal já alcançou meta estabelecida 

para o primeiro ciclo do PPCS referente às CPS. Consoante já abordado, no entanto, no 

decorrer deste trabalho, parece ter ocorrido equívoco na redação do PPCS, de forma que 

onde foi prevista a meta de 20 processos licitatórios com critérios de sustentabilidade no 

âmbito da Administração Pública Federal, é depreensível que o intuito era o 

estabelecimento de uma meta de 20% de processos licitatórios com critérios de 

sustentabilidade no âmbito da Administração Pública Federal. 

Acerca das metas específicas estabelecidas para o primeiro ciclo do PPCS, 

ficou comprovado significativo avanço na consolidação da base normativa de suporte às 

CPS e a edição do Decreto nº 7.746 de 2012, que contempla regras já previstas na IN nº 

01, de 2012.  

A pesquisa também evidenciou que as metas do PPCS acerca das licitações 

sustentáveis são modestas, e, em relação a algumas delas, torna-se necessário o 

detalhamento dos meios que serão utilizados para o seu alcance. 

Talvez a maior contribuição do PPCS para o desenvolvimento e propagação 

das CPS no País se concretize caso sejam cumpridas as metas referentes à capacitação 

de 3000 servidores por ano. 

Apesar da proximidade do término no primeiro ciclo do PPCS, restou 

evidenciado que, até janeiro de 2014, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), não 

havia disponibilizado qualquer relatório sobre o status da execução das ações e metas 

estabelecidas no Plano, de forma a possibilitar a avaliação do progresso no alcance das 

demais previstas para o primeiro ciclo do PPCS. 

Contatou-se, ainda, que o PLS se apresenta como o instrumento utilizado 

pelo Poder Executivo Federal para o estabelecimento de metas locais em matéria de 

CPS – estabelecimento metas na implementação das CPS pelos órgãos e entidades. 

Embora sua elaboração decorra da determinação prevista no art. 16 do 

Decreto nº 7.746, de 2012, apenas os seguintes órgãos integrantes da amostra 

elaboraram e publicaram seu PLS:  

a) Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

b) Ministério da Cultura (MinC); 

c) Ministério das Comunicações (MC); 

d) Ministério de Minas e Energia (MME). 

Ademais, o PLS desses órgãos foi concluído no segundo semestre do ano de 

2013, pelo que inexistem dados para avaliar o cumprimento das metas estabelecidas.  
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7.1.6 Etapa 6: implementação do plano de ação 
 

Conforme abordado neste estudo, a implementação do plano de ação se 

exibe como etapa na qual o órgão promove a aplicação concreta dos critérios de 

sustentabilidade em seus procedimentos licitatórios. 

Acerca da atuação do Poder Executivo Federal na etapa de implementação 

do plano de ação, os resultados obtidos foram analisados considerando os seguintes 

parâmetros:     

a) instrumentos de suporte para a implementação do plano de ação; e 

b) comprometimento político-institucional. 

 

7.1.6.1 Instrumentos de suporte para a implementação do plano de ação 

 

Segundo o ICLEI (2007), o suporte político-institucional figura como 

aspecto essencial para o sucesso na implementação de uma política de CPS. 

Ficou comprovado que a implementação do plano de ação da política de 

CPS do Poder Executivo Federal tem seu principal amparo nos itens sustentáveis 

cadastrados no Catálogo de Materiais (CATMAT) do Comprasnet e nas diretrizes do 

Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Administração Federal. 

A definição dos critérios de sustentabilidade a serem considerados é 

apontada como etapa mais complexa na implementação de uma política de CPS por um 

órgão. A definição dos critérios de sustentabilidade é essencial para a identificação de 

opções de produtos sustentáveis disponíveis no mercado, para avaliar o custo envolvido 

na contratação, identificar os produtos de maior relevância, considerando seus impactos 

socioambientais, bem como para a legalidade e garantia da competitividade do certame. 

Entretanto, constatou-se que o Guia de Compras Públicas Sustentáveis para 

a Administração Federal não orienta o modo como o gestor deve proceder em termos 

práticos para a definição dos critérios de sustentabilidade dos produtos e serviços. Tal 

lacuna, além de comprometer a implementação das CPS pelo órgão, também torna mais 

complexo para a autoridade pública justificar a inserção de critérios de sustentabilidade 

em suas aquisições. 

Portanto, é provável que o gestor tenha que pedir auxílio de outros 

documentos durante a implementação de uma política de CPS no órgão. 
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Para suprir a demanda por fontes de informação sobre produtos sustentáveis, 

o MPOG desenvolveu uma plataforma voltada especificamente para as CPS. A 

plataforma está vinculada ao sítio do Comprasnet e integrada ao sistema SIASG, 

disponibilizando a relação de todos os itens sustentáveis cadastrados no catálogo de 

materiais (CATMAT) do sistema de compras do Governo Federal.  

De acordo com dados de fevereiro de 2014, verificou-se que o CATMAT 

possui o total de 810 produtos classificados como sustentáveis. O Quadro 61 contém as 

categorias e variedades de produtos classificados como sustentáveis com especificação 

técnica cadastrada no CATMAT. 

 

Quadro 61 – Categorias e variedades de produtos sustentáveis cadastrados no 
CATMAT 

CATEGORIA DO PRODUTO TOTAL DE VARIEDA DES 
CADASTRADAS 

Aditivo 01 
Agente espumante 02 
Almofada de carimbo 03 
Alvejante de tecido 03 
Amaciante de roupas 01 
Anticorrosivo 03 
Aparelho de ar-condicionado 37 
Aromatizantes 01 
Bateria recarregável 07 
Bloco de recado e de rascunho 13 
Broxa pintura 01 
Cabo audiofrequência 01 
Caderno 01 
Caixa (diversos tipos) 26 
Caneta esferográfica 07 
Capa processo 02 
Cartão 01 
Cartão de identificação  02 
Cartolina  02 
Cartucho (tinta e toner) 296 
Certificado  03 
Coletor de copo plástico 01 
Computador 02 
Copo descartável 07 
Desincrostante 01 
Desengraxante 01 
Desodorantes 01 
Detergentes 28 
Diploma 01 
Disjuntor  02 
Embalagem plástica 03 
Envelope 37 
Estojo para cd ROM 01 
Etiqueta adesiva 07 
Fita enxertia 02 
Fogão a gás 02 

Continua 
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Formulário oficial/contínuo 08 
Frigobar 05 
Impressora 21 
Lâmpada 06 
Lápis   02 
Lapiseira   02 
Limpador 04 
Livro de ata  01 
Livro de protocolo 01 
Lubrificante 01 
Microcomputador pessoal – notebook 02 
Pano de prato  03 
Papel A4 e A3 18 
Papel de embrulho 01 
Papel flip chart 03 
Papel higiênico 01 
Papel ofsete 34 
Papel pardo 01 
Papel sulfite 04 
Papelão 17 
Pasta de limpeza  02 
Pasta para arquivo 05 
Pasta para eventos  04 
Pilha  02 
Placa caixa 01 
Plástico 12 
Porta-lápis/clipe/lembrete 01 
Protetor para assento sanitário 03 
Refrigerador 06 
Régua 04 
Removedor 01 
Sabão em pó e saponáceos 11 
Sabonete  01 
Saco plástico para lixo 11 
Secante 02 
Solução de limpeza multiuso 03 
Televisor  01 
Toalha de papel 02 
Vassoura  01 
Veículo/automóvel 48 

Fonte: Dados da pesquisa (2014).  
 

Para que o órgão vinculado ao SIASG possa realizar o procedimento 

licitatório por meio do Comprasnet, é necessário que o produto a ser adquirido conste 

no cadastro CATMAT. Como tal regra também se aplica para os produtos sustentáveis, 

caso o órgão pretenda licitar um produto que não esteja cadastrado deverá solicitar, 

previamente, a inclusão do item e de sua especificação técnica, de acordo com os 

procedimentos estabelecidos pela SLTI. 

O cadastramento de produtos sustentáveis no CATMAT é atividade de 

grande relevância para a implementação do plano de ação, facilitando a identificação e 

discriminação de produtos sustentáveis nos editais de licitação. 
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Com efeito, contatou-se que o CATMAT fornece a especificação técnica 

dos itens sustentáveis cadastrados nas várias categorias de produtos. O Quadro 62 traz 

as especificações técnicas das canetas esferográficas consideradas produtos sustentáveis 

cadastradas no CATMAT. 

 

Quadro 62 – Descrições técnicas dos tipos de canetas esferográficas sustentáveis 
cadastradas no CATMAT 

Categoria de 
Produto 

Especificação técnica dos tipos canetas esferográficas 
sustentáveis cadastradas no CATMAT 

 

 

 

 

CANETA 

ESFEROGRÁFICA 

CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PAPEL RECICLADO, MATERIAL 
PONTA PLÁSTICO, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
IMPRESSÃO EM SILKSCREEN DO ÓRGÃO 

 

CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, 
MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, 
COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, CORPO 
CILÍNDRICO 
CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, 
MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, 
COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, CORPO 
CILÍNDRICO 
CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL POLIPROPILENO E PAPELÃO 
RECICLADO, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, 
TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL 
CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL, 
QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, 
COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO CILÍNDRICO 
COR AZUL/RETRÁTIL/PERSONALIZADA 
CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, 
MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, 
COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, 
CORPO CILÍNDRICO 
CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, 
MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, 
COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, CORPO 
CILÍNDRICO 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
 

A pesquisa evidenciou que, apesar de o CATMAT contar com um total de 

810 produtos sustentáveis cadastrados, existe grande concentração dos itens em algumas 

categorias. Notou-se que apenas oito categorias detêm 65,06% de todos os produtos 

sustentáveis cadastrados no CATMAT. Nesse sentido, os dados do Quadro 61 

demonstram que  “cartucho (tinta e toner)” figura como categoria mais representativa, 

abrangendo 36,5% dos produtos sustentáveis cadastrados no CATMAT, seguida pelas 

categorias “veículo/automóvel”, com 5,9%, e por “aparelho de ar-condicionado” e 

“envelope”, detentoras de 4,5% dos produtos sustentáveis cadastrados.  

A pesquisa também evidenciou que o sitio eletrônico Comprasnet não 

possui informações sobre critérios de sustentabilidade socioambiental para auxiliar na 

realização das CPS que visam à contratação de serviços. 
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Nesse aspecto, 91,6% dos respondentes dos órgãos integrantes da amostra 

relatou que a identificação de bens e serviços sustentáveis é sentida como fator que 

dificulta a inserção de critérios de sustentabilidade em seus procedimentos licitatórios. 

Outro aspecto de dificuldade apontado por 50% dos respondentes é a pequena 

disponibilidade de bens e serviços sustentáveis no mercado.   

 

7.1.6.2 Comprometimento político-institucional 

 

O comprometimento político-institucional para a implementação do plano 

de ação na política de CPS pelos órgãos integrantes da amostra foi analisado 

considerando os fatores apoio do grupo de direção do órgão; e apoio institucional por 

meio da capacitação dos servidores do órgão. 

De acordo com 50% dos respondentes dos órgãos integrantes da amostra, a 

falta de apoio institucional do grupo gestor do órgão é sentida como fator que dificulta a 

consideração de critérios de sustentabilidade nos procedimentos licitatórios realizados 

pelo órgão. 

Por sua vez, 41,6% dos entrevistados relataram que a ausência de uma 

política clara de CPS no órgão representa obstáculo para a implementação das CPS. 

Com efeito, quando indagados acerca das ações adotadas pelo órgão para a 

implementação das CPS, alguns respondentes destacaram que 

 

O setor de licitações é, até agora, quem promove/analisa os termos de 
referência para analisar a possibilidade de inserir critérios de sustentabilidade, 
ou aprofunda, quando já vem algo do setor demandante. (D. – respondente). 

 
Não existe uma política no órgão estabelecendo que os setores considerem a 
possibilidade de inserir critérios de sustentabilidade em suas demandas. 
Quem tenta inserir critérios de sustentabilidade é o próprio setor de licitações. 
[...]. Falta uma política institucional clara sobre licitações sustentáveis, os 
setores não se preocupam com essa questão. (L. – respondente). 

 
 

Ademais, 50% dos respondentes disseram que não existe no órgão a 

definição de produtos prioritários para consideração de critérios de sustentabilidade e/ou 

um percentual dos produtos ou valor das aquisições anuais que devam corresponder a 

produtos sustentáveis. Já 41,6% dos entrevistados exprimiram que não sabem informar 

acerca do estabelecimento de produtos prioritários para implementação das CPS. 
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Tais percentuais evidenciam a falta de divulgação do PLS dos órgãos 

integrantes da amostra que o possuem. 

De acordo com os dados obtidos, os seguintes fatores apontados pelos 

respondentes também podem evidenciar deficiência no compromisso político-

institucional dos órgãos integrantes da amostra para a implementação da política de CPS: 

a) para 75% dos entrevistados, a falta de treinamento/capacitação dos 

servidores é um fator que representa dificuldade para a implementação de 

critérios de sustentabilidade nas contratações do órgão; e 

b) para 41,6% dos respondentes, a falta de recursos financeiros do órgão é 

fator que dificulta a implementação das CPS, uma vez que são priorizadas 

aquisições de bens e serviços mais baratos. 

Ao final, foram analisadas as percepções pessoais dos respondentes sobre a 

relevância da consideração de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e 

acerca do valor de aquisição dos produtos sustentáveis, em relação aos convencionais. 

Nesse sentido, constatou-se que todos os respondentes consideram relevante 

a implementação de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas, bem como 

que uma política de CPS é importante para estimular a adoção de práticas mais 

sustentáveis pelos servidores do órgão. 

Acerca do preço dos produtos sustentáveis, 50% dos representantes dos 

órgãos integrantes da amostra não acreditam que os produtos sustentáveis sejam mais 

caros do que os convencionais.   

 

7.1.7 Etapa 7: monitoramento de resultados 

 

A pesquisa evidenciou o fato de que nenhum dos órgãos integrantes da 

amostra possui dados sistematizados acerca as aquisições sustentáveis realizadas pelo 

órgão, apesar das determinações constantes no Decreto nº 7.746 de 2012 e na IN nº 10, 

de 2012. 

A ausência de dados sistematizados impossibilita a avaliação do progresso 

no alcance de metas estabelecidas pelo órgão, e da efetividade da política de CPS. 
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7.2 Compras sustentáveis realizadas pelos órgãos integrantes da amostra  

 

A pesquisa analisou, ainda, os procedimentos licitatórios realizados pelos 

órgãos integrantes da amostra por meio do SIASG. Considerando que inexiste função 

com a característica “serviço sustentável” cadastrada no SIASG, foram considerados 

apenas os procedimentos licitatórios para a compra de produtos. 

Contatou-se que, de janeiro de 2010, com advento da IN nº 01, a dezembro 

de 2013, os órgãos integrantes da amostra realizaram 96 licitações para a compra de 

produtos sustentáveis, por meio do SIASG. O Gráfico 05 revela que apenas três 

ministérios são responsáveis pela realização de 77,08% desses procedimentos 

licitatórios.  

 

Gráfico 05 – Número de processos licitatórios para a aquisição de bens sustentáveis 
realizados pelos órgãos integrantes da amostra no período de janeiro de 2010 a 
dezembro de 2013 
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Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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O Gráfico 06 exibe que o número de procedimentos licitatórios realizados 

pelos órgãos integrantes da amostra não corresponde aos valores despendidos na 

aquisição de produtos sustentáveis, nos anos de 2010 a 2013. Com efeito, apesar de 

contarem com apenas cinco procedimentos licitatórios sustentáveis realizados em todo o 

período, as despesas dos ministérios da Previdência Social e da Justiça, com a aquisição 

de itens sustentáveis, alcançam o montante de R$ 718.596,00 e R$ 316.150,00, 

respectivamente. 

Diferentemente, o Ministério do Meio Ambiente que aparece no Gráfico 05 

como responsável pela segunda maior quantidade de processos de compras sustentáveis, 

cai para sexto lugar quando se têm em consideração as despesas com itens sustentáveis 

no período. 

 

Gráfico 06 – Despesas dos órgãos integrantes da amostra com a aquisição de produtos 
sustentáveis no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013.   
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Por fim, verificou-se que a aquisição de papel A3 e A4 se destaca em 

número de processos licitatórios sustentáveis realizados pelos ministérios integrantes da 

amostra no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013, conforme indica o Quadro 

63. 

 

Quadro 63 – Categorias de produtos sustentáveis adquiridos pelos órgãos 
integrantes da amostra no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013.  

CATEGORIA DO PRODUTO Nº DE PROCEDIMENTOS 
LICITATÓRIOS 

Aparelho de ar-condicionado 7 
Aromatizantes 2 
Almofada para carimbo 6 
Bloco de recado/rascunho 9 
Caneca 1 
Caneta esferográfica 4 
Cabo audiofreqüência 1 
Caderno - papel reciclado 1 
Capa (diversos tipos) 1 
Caixa (diversos tipos) 1 
Cartucho (toner e impressora) 4 
Copo descartável 2 
Certificado 1 
Detergente 8 
Etiqueta (diversos tipos) 3 
Envelopes (diversos tipos) 7 
Lapiseira 5 
Lápis 2 
Livro ata 2 
Livro protocolo 2 
Limpador 1 
Pasta (diversos tipos) 5 
Papel A3/A4 17 
Papel flipchart 3 
Papel sulfite 4 
Papel pardo/papelão/papel embrulho 3 
Papel higiênico 2 
Pano de prato 1 
Porta lápis/lapiseira 3 
Protetor de assento 2 
Frigobar 2 
Pilha (diversos tipos) 2 
Régua 1 
Sabão em pó 4 
Saponáceos 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
 

 

 
 
 

 



8 CONCLUSÃO  
 

Os eventos internacionais ocorridos desde a década de 1970 na área 

ambiental conduziram ao surgimento de demandas referentes à atuação dos Estados 

acerca dos problemas ambientais. Inicialmente, as políticas de meio ambiente 

decorrentes desse movimento internacional estavam voltadas para a adoção de 

instrumentos legais, visando a disciplinar a tutela do meio ambiente e tipificar as ações 

dos particulares consideradas lesivas. 

A Agenda 21, a Declaração do Rio e o Tratado das ONGs, documentos 

decorrentes da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, realizada no ano de 1992, destacam a relação entre os padrões de consumo 

da sociedade atual e a sobre-exploração dos recursos naturais.  

O consumo sustentável se consolidou como conceito estritamente vinculado 

à compreensão de desenvolvimento sustentável consignada no Relatório de Brundtland, 

propondo o uso de bens e serviços que possibilitem o atendimento das necessidades 

básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações atuais e reduzam os impactos 

ambientais em todo o ciclo de vida do produto, de forma a não comprometer as 

necessidades das futuras gerações. 

A Agenda 21 consignou, expressamente, o dever dos Estados, em 

decorrência do seu perfil de grande consumidor de bens e serviços, de examinar as 

políticas de aquisição de seus órgãos e entidades, visando à consideração de critérios de 

sustentabilidade socioambiental e estímulo ao desenvolvimento e oferta de produtos 

sustentáveis. 

Com efeito, a percepção dos impactos decorrentes da atuação do Estado na 

qualidade de consumidor de bens e serviços resultou da importância atribuída, no 

cenário internacional, à mudança dos padrões de produção e consumo para a promoção 

do desenvolvimento sustentável. 

A consideração de critérios de sustentabilidade nas aquisições públicas, no 

entanto, só ganhou destaque no plano internacional no ano de 2002, com a realização da 

Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+10), quando foi 

aprovado o Plano de Implementação de Joanesburgo.  

As forças-tarefa voluntárias, criadas no Processo de Marrakesh, iniciado no 

ano de 2003, forneceram apoio a iniciativas regionais e nacionais voltadas para a 

mudança dos padrões de produção e consumo, englobando o desenvolvimento e 
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avaliação de metodologias para a realização de contratações sustentáveis pelo setor 

público. 

A compreensão das contratações públicas sustentáveis (CPS) foi constituída 

sobre os “pilares” que norteiam o conceito de desenvolvimento sustentável, 

relacionando-se com a consideração de critérios de sustentabilidade social e ambiental 

nas aquisições realizadas pelo Estado. 

Restou constatado que os instrumentos desenvolvidos para a implementação 

de práticas de CPS privilegiam as medidas voltadas para a mitigação dos impactos 

ambientais, em detrimento dos aspectos sociais, como, por exemplo, garantia dos 

direitos humanos e melhoria das condições de trabalho.  

Com efeito, a International Organization for Standardization (ISO) limitou-

se a normalizar os rótulos e declarações ambientais. A pesquisa também possibilitou 

concluir que os programas de maior destaque no cenário internacional privilegiam o 

desenvolvimento de critérios apenas para a certificação e rotulagem ambiental de 

produtos e serviços.  

Apesar disso, o estudo evidenciou que os rótulos ambientais de terceira 

parte figuram como um instrumento de grande relevância na implementação de 

programas de CPS em diversos países, facilitando o processo de identificação de 

produtos sustentáveis e conferindo maior celeridade à realização das aquisições 

sustentáveis. 

No Brasil, os programas de rotulagem ambiental do tipo I também 

privilegiam critérios de sustentabilidade ambiental dos produtos e serviços. Além disso, 

a pesquisa evidenciou que ainda é incipiente o nível de investimento do Estado 

brasileiro no desenvolvimento dos seus programas de rotulagem ambiental. Essa 

conclusão resta amparada pelo número limitado de grupos de produtos e serviços para 

os quais os programas brasileiros possuem critérios de rotulagem desenvolvidos, pelo 

pequeno número de empresas que têm produtos certificados com os rótulos dos 

programas de rotulagem ambiental brasileiros e pela pequena visibilidade que esses 

rótulos possuem no mercado interno. A exceção verifica-se apenas nos casos dos 

produtos sujeitos à rotulagem compulsória da Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia (ENCE). 

 Também foi constatado que as metodologias desenvolvidas com base nos 

projetos comandados por organizações internacionais como o Governos Locais pela 
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Sustentabilidade (ICLEI) e a International Green Purchasing Network (IGPN), figuram 

como relevantes instrumentos para a disseminação e implementação das CPS.  

Entretanto, a implementação das CPS no Poder Executivo Federal brasileiro 

apresenta a mesma deficiência na consideração de critérios de sustentabilidade social 

constatada em vários países que adotaram práticas de CPS.  

Acerca da política de contratações sustentáveis da Administração Pública 

brasileira, foi comprovado que, com a emergência internacional dos questionamentos 

sobre os impactos ambientais decorrentes da atuação dos governos como expressivos 

consumidores de bens e serviços, o Estado brasileiro buscou implementar ações 

voltadas para a mudança dos seus padrões de consumo. 

Dessa forma, após aderir, no ano de 2007, ao Plano de Implementação de 

Joanesburgo, o Poder Executivo Federal passou a capitanear as medidas voltadas para o 

cumprimento das ações previstas no Processo de Marrakech. 

Tomando-se como parâmetro as etapas do “ciclo PDCA”, restou 

evidenciado que a política de CPS do Poder Executivo Federal brasileiro expressa uma 

sólida base, considerando os instrumentos legais e institucionais editados pelo Poder 

Executivo Federal desde o ano de 2010. 

No entanto, a pesquisa evidenciou o subaproveitamento desses instrumentos, 

em especial, pelos órgãos integrantes da amostra. Nesse sentido, constatou-se que mais 

da metade dos ministérios pesquisados não elaborou o Plano de Gestão de Logística 

Sustentável (PLS). Ademais, as metas pouco ousadas do Plano de Ação para Produção e 

Consumo Sustentáveis (PPCS) acerca da implementação das CPS se repetem nos PLS 

dos órgãos integrantes da amostra. 

O número limitado de produtos sustentáveis cadastrados no CATMAT e a 

disparidade na variedade de produtos constantes nas diversas categorias são aspectos 

que podem influenciar os fatores que dificultam a implementação das CPS, 

mencionados pelos respondentes dos órgãos integrantes da amostra.  

Contatou-se, ainda, que a utilização de rótulos ambientais na implementação 

da política de CPS do Poder Executivo Federal resta prejudicada ante o entendimento 

dos órgãos de fiscalização e controle, em especial, do Tribunal de Contas da União 

(TCU), conforme abordado no decorrer desta tese. 

Em razão desse impasse, o receio de ter seus processos licitatórios 

suspensos ou anulados conduz a maior parte das autoridades públicas a evitar exigir 

rótulos ou certificações como meio de comprovação dos critérios de sustentabilidade. 
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Assim, restaram identificados como principais fatores limitantes a ausência 

de metas claras e objetivas que abrangessem todos os órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal e a falta de apoio do grupo de direção dos órgãos 

integrantes da amostra.  Além disso, constatou-se que a ausência de dados 

sistematizados impossibilita a avaliação do progresso no alcance de metas estabelecidas 

pelo órgão, bem assim da efetividade da política de CPS do Poder Executivo Federal. 

Por fim, as análises realizadas apontam que, inobstante a expressiva base de 

instrumentos normativos, a efetividade e amplitude da política de CPS da 

Administração Pública federal brasileira demandam a atuação de um órgão central que 

priorizasse as seguintes ações:  

a) escolha dos produtos prioritários para a inserção de critérios de 

sustentabilidade nos procedimentos licitatórios realizados pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública federal; 

b) estabelecimento de metas específicas, quantificáveis e significativas para 

a promoção da sustentabilidade socioambiental por meio das 

contratações governamentais; 

c) monitoramento continuado da implementação das CPS pelos órgãos e 

entidades.  

Além de exigir que seus órgãos e entidades observem os instrumentos 

normativos acerca das CPS, o Poder Executivo Federal também tem que demonstrar 

disposição em arcar com o possível aumento dos gastos iniciais para a aquisição de 

produtos sustentáveis, pautado na perspectiva dos custos envolvidos em todo o ciclo de 

vida produto – custo de aquisição, manutenção, uso e descarte final. 
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APÊNDICE A 
 
 
Órgão: _________________________________________________________ 
Servidor: _______________________________________________________ 
Função: ________________________________________________________ 

 
 

1) O órgão licita todos os bens e serviços de que necessita? 
(    ) Sim (    ) Não 

 
a) Como se dá o fornecimento dos bens que não são licitados diretamente pelo 
órgão? 
(    ) Por meio de adesão a registro de preços de outro órgão; 
(    ) Por meio de licitação realizada por outro órgão (especificar) ____________ 
 ________________________________________________________________   
________________________________________________________________ 

 
2) Existe um setor específico no órgão responsáveis pela realização dos procedimentos licitatórios e 

contratos? 
(    ) Sim (    ) Não 

 
3) O órgão já realizou, em data anterior a janeiro de 2010, licitação considerando critérios de 

sustentabilidade em relação aos produtos adquiridos ou ao serviços contratados?  
(    ) Não (    ) Sim 

a) Especificar as licitações sustentáveis realizadas (contratos) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) Especificar os produtos e/ou serviços sustentáveis contratados/adquiridos. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 
4) No período de janeiro de 2010 a outubro de 2013 o órgão realizou alguma licitação considerando 

critérios de sustentabilidade em relação aos produtos adquiridos ou ao serviços contratados?  
(    ) Não (    ) Sim 

a) Especificar as licitações sustentáveis realizadas, se possível. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) Exemplificar os produtos e/ou serviços sustentáveis contratados/adquiridos. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
c) O órgão utiliza selos/rótulos para a identificação de produtos e serviços 
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sustentáveis? Quais? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
5) Existem ações voltadas para a implementação das licitações sustentáveis no órgão? 
 

(    ) Não (    ) Sim 
a) Especificar as ações. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

6) Existe no órgão o estabelecimento de produtos prioritários para as licitações sustentáveis e/ou um 
percentual da quantidade de produtos ou valor das aquisições anuais que devem corresponder a 
itens sustentáveis? 
(    ) Não (    ) Sim 

a) Especificar o valor e/ou produtos e onde está normatizado. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
7) Os servidores do setor de licitações possuem conhecimento sobre a edição da IN 01/2010? 

(    ) Sim (    ) Não 
 

7.1 Os servidores possuem conhecimento sobre o conteúdo da IN 01/2010? 

(    ) Não (    ) Sim 
 
a) Os servidores acham que as regras da IN são claras e fáceis de serem 
cumpridas? 
(    ) Sim        (    ) Não. 

Especificar dificuldade: ______________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

8) Os servidores do setor de licitações têm conhecimento sobre a mudança ocorrida na Lei nº 8.666/93, 
com a inclusão do desenvolvimento sustentável nacional dentre os objetivos do procedimento 
licitatório? 
(    ) Não (    ) Sim 

a) Como tomou conhecimento? 
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(     ) Treinamento/capacitação/reunião realizado pelo próprio setor; 
(    ) Treinamento/capacitação realizada por outro órgão/entidade;  
(    ) Por meio de algum ementário de gestão pública recebido periodicamente; 
(    ) Nenhum dos anteriores. Especificar: _______________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
9) Os servidores do órgão já participaram de treinamento para a implementação de critérios de 

sustentabilidade em suas licitações?  
(   ) Não, porque não houve interesse dos 

servidores ou disponibilidade de 
tempo; 
 
e/ou 

 
(  ) Não, porque não foi oportunizado 

pelo órgão. 
 

e/ou 
 

( ) Não, porque o setor nunca teve 
conhecimento sobre esse tipo de 
treinamento. 

(    ) Sim 
a) Quem financiou a participação? 

(    ) O próprio órgão; 
(    ) Outro órgão ou entidade ________ 
________________________________
________________________________  
 

b) Quantos servidores participaram? 

(    ) todos os servidores do setor; 
(    ) mais da metade dos servidores do 
setor; 
(    ) menos da metade dos servidores do 
setor. 
 
 

 
10) Selecione o(s) item(s) que representa(m) DIFICULDADE na implantação das licitações 

sustentáveis: 
(    ) Dificuldade na identificação de bens e serviços sustentáveis; 
(    ) Pequena disponibilidade de bens e serviços sustentáveis no mercado; 
(    ) Inserir critérios de sustentabilidade nas licitações, sem ferir o princípio da isonomia; 
(     ) Necessidade de adquirir os bens e serviços mais baratos pela indisponibilidade de recursos 
financeiros; 
(    ) Conhecimento adequado sobre licitações sustentáveis; 
(    ) Falta de treinamento/capacitação dos servidores do setor; 
(    ) Falta de apoio do órgão central responsável pela implantação das licitações sustentáveis; 
(    ) Falta de política/acões clara do órgão para a implantação das licitações sustentáveis. 
 

11) Existe implantação da A3P no órgão? 
(    ) Sim (    ) Não 

 
12) Acerca do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), cujas regras de elaboração foram 

instituídas pela Instrução Normativa – SLTI nº 10, de 12/11/2012, assinale o item que melhor 
identifica a situação do órgão: 
(    ) A elaboração do PLS ainda NÃO foi iniciada; 
(    ) O PLS encontra-se em fase de elaboração; 
(    ) O PLS já foi elaborado e implantado; 
(    ) O PLS já foi elaborado, mas ainda não foi implantado.  
 

13) Existe algum setor responsável por questões ambientais no órgão? 
(    ) Sim (    ) Não 
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14) Você acredita ser relevante a implementação de critérios de sustentabilidade nas contratações 

públicas? 
(    ) Sim (    ) Não 

 
15) Você acha que as contratações públicas são importantes para melhorias para o meio ambiente? 

(    ) Sim (    ) Não 
 
16) Você acha que os produtos sustentáveis são mais caros que os produtos convencionais? 

(    ) Não (    ) Sim, aproximadamente 5% mais caros; 
(    ) Sim, aproximadamente 10% mais caros; 
(    ) Sim, aproximadamente 20% mais caros; 
(    ) Sim, aproximadamente 50% mais caros; 
(    ) Sim, aproximadamente 100% mais caros; 

17) Você acha que é difícil encontrar no mercado produtos sustentáveis? 
(    ) Sim (    ) Não 

 
18) Você acha que a implementação de critérios de sustentabilidade nas aquisições do órgão é 

importante para estimular os servidores do órgão a adotar ações sustentáveis no seu dia-a-dia (no 
local de trabalho)? 
(    ) Sim (    ) Não 

 
19) O órgãos possui dados estatísticos dos produtos (bens de consumo e permanente) e serviços 

adquiridos nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013?  
(    ) Sim (    ) Não 
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