
PAPEL DO GOVERNO E DAS ASSOCIAÇÕES DE 
CONSUMIDORES NA PROMOÇÃO DA 

ROTULAGEM AMBIENTAL

OFICINA REGIONAL DE ROTULAGEM AMBIENTAL
Rio de Janeiro � RJ

19/08/2010 e 20/08/2010

id6457671 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



IntroduIntroduççãoão

�� A humanidade experimenta crise ambiental sem A humanidade experimenta crise ambiental sem 
precedentes, com destruiprecedentes, com destruiçção progressiva da ão progressiva da 
biodiversidade, crescimento geombiodiversidade, crescimento geoméétrico do volume de trico do volume de 
resresííduos, aquecimento global agravado pelo uso de duos, aquecimento global agravado pelo uso de 
combustcombustííveis fveis fóósseis na produsseis na produçção de energia, escassez de ão de energia, escassez de 
áágua doce e limpa.gua doce e limpa.

�� Aumento da conscientizaAumento da conscientizaçção ambiental nos ão ambiental nos úúltimos ltimos 
tempos da sociedade civil contribui para a adotempos da sociedade civil contribui para a adoçção da ão da 
Rotulagem Ambiental.Rotulagem Ambiental.

�� A Rotulagem Ambiental A Rotulagem Ambiental éé instrumento efetivo para o a instrumento efetivo para o a 
proteproteçção dos recursos naturais e para o aumento da ão dos recursos naturais e para o aumento da 
competitividade dos produtos nacionais em mercados competitividade dos produtos nacionais em mercados 
mais exigentes.mais exigentes.



PAPEL DO GOVERNOPAPEL DO GOVERNO



I � COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

�� Uso do poder de compra do Governo para a promoUso do poder de compra do Governo para a promoçção ão 
do desenvolvimento sustentdo desenvolvimento sustentáável.vel.

�� Desenvolvimento SustentDesenvolvimento Sustentáável (ONU vel (ONU --19871987-- RelatRelatóório rio 
Brundtland. Brundtland. ��ÉÉ o desenvolvimento que satisfaz as o desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 
das geradas geraçções futuras de suprir suas prões futuras de suprir suas próóprias prias 
necessidadesnecessidades��

�� Desenvolvimento SustentDesenvolvimento Sustentáável (Ignacy Sachs, Celso vel (Ignacy Sachs, Celso 
Furtado e Amartya Sen ) Furtado e Amartya Sen ) �� ÉÉ distinto do Crescimento distinto do Crescimento 
SustentSustentáável e estvel e estáá baseado em cinco pilares: Social, baseado em cinco pilares: Social, 
Ambiental, Econômico, Territorial e PolAmbiental, Econômico, Territorial e Políítico.tico.



I � COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

�� LicitaLicitaçções Sustentões Sustentááveis ou Compras Pveis ou Compras Púúblicas blicas 
SustentSustentááveis: veis: ��Correspondem Correspondem àà introduintroduçção de ão de 
critcritéérios ambientais, sociais e econômicos nas rios ambientais, sociais e econômicos nas 
aquisiaquisiçções de bens, contrataões de bens, contrataçções de serviões de serviçços e os e 
execuexecuçção de obras, tendo por fim o ão de obras, tendo por fim o 
desenvolvimento da sociedade em seu sentido desenvolvimento da sociedade em seu sentido 
amplo e a preservaamplo e a preservaçção de um meio ambiente ão de um meio ambiente 
equilibradoequilibrado�� ( Leonardo Santiago)( Leonardo Santiago)



I I �� COMPRAS PCOMPRAS PÚÚBLICAS SUSTENTBLICAS SUSTENTÁÁVEISVEIS

�� As compras governamentais no Brasil, movimentam As compras governamentais no Brasil, movimentam 
recursos estimados em torno de 10% a 12% do PIB e recursos estimados em torno de 10% a 12% do PIB e 
mobilizam importantes setores da economia que se mobilizam importantes setores da economia que se 
ajustam ajustam ààs demandas previstas nos editais de licitas demandas previstas nos editais de licitaçção.ão.

�� O modelo vigente que ainda inspira a maioria dos editais O modelo vigente que ainda inspira a maioria dos editais 
de licitade licitaçção no Paão no Paíís, s, éé omisso em relaomisso em relaçção a uma premissa ão a uma premissa 
fundamental: SER SUSTENTfundamental: SER SUSTENTÁÁVEL.VEL.

�� Em boa parte dos paEm boa parte dos paííses desenvolvidos, o edital de licitases desenvolvidos, o edital de licitaçção ão 
se transforma em ferramenta importante e eficiente de se transforma em ferramenta importante e eficiente de 
promopromoçção do desenvolvimento sustentão do desenvolvimento sustentáável na esfera vel na esfera 
ppúública, com repercussão direta na iniciativa privada.blica, com repercussão direta na iniciativa privada.



I � COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

�� Pequenos ajustes na licitaPequenos ajustes na licitaçção podem determinar grandes ão podem determinar grandes 
mudanmudançças  na direas  na direçção da Ecoeficiência, com o uso racional ão da Ecoeficiência, com o uso racional 
e sustente sustentáável dos recursos.vel dos recursos.

�� Quais produtos ou serviQuais produtos ou serviçços causam menos impacto ao meio os causam menos impacto ao meio 
ambiente? Menor consumo de matambiente? Menor consumo de matééria prima e energia? ria prima e energia? 
Quais poderão ser reutilizados ou reciclados apQuais poderão ser reutilizados ou reciclados apóós o s o 
descarte? (A ROTULAGEM AMBIENTAL AJUDA A descarte? (A ROTULAGEM AMBIENTAL AJUDA A 
RESPONDER ESSAS PERGUNTAS)RESPONDER ESSAS PERGUNTAS)

�� São questões importantes quando se consideram a escala São questões importantes quando se consideram a escala 
das compras governamentais e o efeito cascata que uma das compras governamentais e o efeito cascata que uma 
licitalicitaçção produz  sobre os fornecedores, multiplicando ão produz  sobre os fornecedores, multiplicando 
investimentos na direinvestimentos na direçção da sustentabilidade.ão da sustentabilidade.



I I �� COMPRAS PCOMPRAS PÚÚBLICAS SUSTENTBLICAS SUSTENTÁÁVEISVEIS

�� ÉÉ NECESSNECESSÁÁRIO QUE POR MEIO DAS LICITARIO QUE POR MEIO DAS LICITAÇÇÕES ÕES 
PPÚÚBLICAS, OS GOVERNOS PROMOVAM A BLICAS, OS GOVERNOS PROMOVAM A 
UTILIZAUTILIZAÇÇÃO DE CRITÃO DE CRITÉÉRIOS AMBIENTAIS PARA RIOS AMBIENTAIS PARA 
DECIDIREM SOBRE SUAS COMPRAS DECIDIREM SOBRE SUAS COMPRAS -- ROTULAGEM ROTULAGEM 
AMBIENTAL.AMBIENTAL.

�� Exemplo no Brasil:Exemplo no Brasil:

�� InstruInstruçção Normativa Não Normativa Nºº1 da Secretaria de Log1 da Secretaria de Logíística e stica e 
Tecnologia da InformaTecnologia da Informaçção (IN SLTI/MPOG)  de 19/01/2010ão (IN SLTI/MPOG)  de 19/01/2010

��
�� ��Dispõe sobre os critDispõe sobre os critéérios de sustentabilidade ambiental rios de sustentabilidade ambiental 

na aquisina aquisiçção de bens, contrataão de bens, contrataçção de servião de serviçços ou obras pela os ou obras pela 
AdministraAdministraçção Pão Púública Federal  direta, autblica Federal  direta, autáárquica e rquica e 
fundacional e dfundacional e dáá outras providências outras providências 



PAPEL DOS CONSUMIDORESPAPEL DOS CONSUMIDORES



Papel das AssociaPapel das Associaçções dos Consumidores ões dos Consumidores 

�� Consultoria na formataConsultoria na formataçção de polão de polííticas para a Rotulagem ticas para a Rotulagem 
Ambiental;Ambiental;

�� RepresentaRepresentaçção das partes interessadas na direão das partes interessadas na direçção da ão da 
Rotulagem Ambiental;Rotulagem Ambiental;

�� ParticipaParticipaçção no desenvolvimento de critão no desenvolvimento de critéérios;rios;
�� Parceria estratParceria estratéégica na promogica na promoçção da Rotulagem Ambiental ão da Rotulagem Ambiental 

em campanhas pem campanhas púúblicas;blicas;
�� OrganizaOrganizaçção de verificaão de verificaçção;ão;
�� Ensaios de produtos rotulados;Ensaios de produtos rotulados;
�� EducaEducaçção e Informaão e Informaçção para os consumidores;ão para os consumidores;
�� Campanhas;Campanhas;
�� Responsabilidade Social Corporativa e Rotulagem Responsabilidade Social Corporativa e Rotulagem 

Ambiental. Ambiental. 



INSTRUMENTOS ECONÔMICOSINSTRUMENTOS ECONÔMICOS



Instrumentos EconômicosInstrumentos Econômicos

�� Os instrumentos econômicos são amplamente utilizados Os instrumentos econômicos são amplamente utilizados 
em polem polííticas pticas púúblicas ambientais para poderem superar blicas ambientais para poderem superar 
falhas de mercados relacionadas com protefalhas de mercados relacionadas com proteçção ambiental e ão ambiental e 
estestíímulo do desenvolvimento sustentmulo do desenvolvimento sustentáável.vel.

�� Abarcam a provisão de incentivos para mudanAbarcam a provisão de incentivos para mudançças de as de 
comportamento, geracomportamento, geraçção de financiamento para fins ão de financiamento para fins 
ambientais, promoambientais, promoçção de inovaão de inovaçção tecnolão tecnolóógica e redugica e reduçção ão 
da poluida poluiçção com menores custos para a sociedade.ão com menores custos para a sociedade.

�� Os instrumentos econômicos integram uma polOs instrumentos econômicos integram uma políítica tica 
ppúública  sustentblica  sustentáável ampla. vel ampla. 
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