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A avaliação de ciclo de vida (ACV) como ferramenta para apoiar a integração de atributos de sustentabilidade nas 

compras foi mencionada em documentos internacionais, como a Agenda 21 e o Plano de Implementação da Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, dos quais o Brasil foi signatário. Nacionalmente, a ferramenta 

encontra respaldo legal, em nível federal na Política Nacional de Resíduos Sólidos e em normas da administração 

pública federal que tratam das compras públicas sustentáveis. Contudo, há poucos estudos e iniciativas consolidadas 

no Brasil que dão luz à aplicabilidade da ACV e à abordagem do pensamento de ciclo de vida nas compras públicas. 

Tal constatação indica dois encaminhamentos necessários para avançarmos nessa agenda, ambos pautados na 

conceituação teórica do termo: definir o entendimento sobre ACV nas políticas públicas que a mencionam, a fim de 

trazer clareza e possibilitar a incorporação da ferramenta nas compras  e não o seu distanciamento, e reconhecer e 

enumerar capacidades e limitações de um estudo de ACV para que haja um alinhamento e a superação de 

expectativas não cabíveis para a ferramenta. Espera-se que, a partir da disseminação dessas informações, a gestão 

pública tenha mais aptidão para, gradativamente, olhar de forma sistêmica para os impactos socioambientais de 

suas decisões de compras e contratações. 

1. Introdução 

A qualificação sustentável dada às compras e contratações públicas, não deve mais ser 

considerada um tema à parte desta disciplina do direito administrativo, tão pouco um artigo de 

luxo dos tomadores de decisão. O desafio para a nossa sociedade tem sido integrar as metas de 

desenvolvimento sustentável em todas as tomadas de decisão, desde a análise da efetiva 

necessidade do bem a ser contratado, até como se dará a disposição final quando não mais 

servível à entidade contratante. Para isso há que se afastar da argumentação frequentemente 

guiada apenas por questões de legalidade e menor preço. Isso deverá favorecer o alcance de 

outros patamares, direcionados à busca de ferramentas que deem suporte técnico ao tomador de 

decisão para que tenha subsídios de avaliação sobre os impactos que circundam o ciclo de um 

produto ou serviço, podendo, ao final, analisar se a sua decisão foi de fato a mais vantajosa para 

o poder público. 

Não se está pregando, com isso, afastar-se dos princípios que balizam o Estado de direito, 

tampouco os que fundamentam as contratações, destinados a assegurar a correta utilização do 

dinheiro público e as práticas anticorrupção. 

A transposição de alguns desafios para elaboração e inclusão de atributos de sustentabilidade 

nas compras e contratações públicas tem crescentemente apontado a avaliação de ciclo de vida 

(ACV), ao tomador de decisão, seja público ou empresarial, como ferramenta facilitadora desse 
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processo. Há, porém, uma lacuna quanto à forma de utilização, uma vez que as compras 

governamentais devem se beneficiar das informações fornecidas por estudos de ACV, mas não 

necessariamente, responsabilizar-se de forma direta pela elaboração destes, nem tão pouco 

serem reféns da espera de que tais informações estejam disponíveis.  

A menção à ACV em documentos norteadores de políticas públicas e em normas nacionais 

sobre desenvolvimento, produção, consumo e aquisições sustentáveis pode ter o objetivo 

primordial  ao menos como ponto de partida  de que seja considerada uma abordagem 

sistêmica para o ciclo de vida do produto (bem ou serviço) a fim de colocar luz nos impactos 

socioambientais negativos no momento da decisão. Por outro lado, tal menção pode também 

propor que se busquem avanços mais substanciais na agenda sobre ACV, de modo que a 

demanda pública mobilize a execução de estudos, a formação de bancos de dados 

regionalizados, a rotulagem ambiental. Pode ainda haver uma expectativa de que as instituições 

internalizem a ferramenta de ACV e, de fato, balizem suas decisões em resultados trazidos por 

softwares e banco de dados.  

Dado o exposto, essa variedade de caminhos observada, que é também extraída dos referenciais 

teóricos, sugere que a aplicação do conceito de ciclo de vida, como abordagem ou técnica de 

mensuração de impactos, mudará ocasionalmente a depender do ator (instituição) que busca o 

acesso às informações. Assim, há que se alinharem nas políticas públicas, junto à menção da 

ferramenta, o conceito e as finalidades da utilização da ACV para aquele contexto, pautado no 

reconhecimento das limitações a ela inerentes para, então, avançarmos nessa temática e nas 

contratações sustentáveis. 

2. Referenciais teóricos: ciclo de vida em marcos regulatórios sobre produção e 

consumo sustentáveis 

Considerados como marcos emblemáticos de estímulo às compras públicas sustentáveis, entre 

outros que não estão exauridos neste artigo, documentos como a Agenda 21 e a Declaração de 

Implementação de Johanesburgo, trazem a ACV como uma ferramenta para introdução da 

sustentabilidade no consumo e na produção, tendo respaldo legal na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos  Lei n. 12.305/2010 e na Instrução Normativa n. 1 de 2010 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal. 

A Agenda 21 Global foi um dos principais resultados da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Eco-92 ou Rio-92. Em seu capítulo 4, 

, item 4.20, é proposto o exame dos padrões insustentáveis 

de produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a 

mudanças, ressaltando o Estado como grande consumidor e indutor de padrões. Sugere-se, nesse 

sentido, que:  



IV CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE GESTÃO PELO 
CICLO DE VIDA 

9 a 12 de novembro de 2014 

São Bernardo do Campo  SP  Brasil 
 

setor privado, devem desenvolver critérios e metodologias de 

avaliação dos impactos sobre o meio ambiente e das exigências de 

recursos durante a totalidade dos processos e ao longo de todo o ciclo 

de vida dos produtos. Os resultados de tal avaliação devem ser 

transformados em indicadores claros para informação dos 

consumidores e das pessoas em posição de tomar decisões  (UN, 

1992, p.21). 

A fim de acompanhar o desenvolvimento dos planos e ações elaborados na Rio-92, bem como 

identificar novas prioridades que emergiram desde então, realizou-se em 2002 a Conferência 

sobre Desenvolvimento Sustentável (também chamada de Rio+10 e Cúpula da Terra), em 

Johanesburgo, na África do Sul.  

Como resultado, para guiar a implementação dos compromissos assumidos pelos países, entre 

as metas e ações de aceleração do processo de mudança para padrões mais sustentáveis de 

consumo e produção, definidas na Declaração do Plano de Implementação da Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável, destaca-se no capítulo 3, as medidas do  

(...) desenvolver políticas de produção e consumo para melhorar os produtos e serviços 

prestados, reduzindo ao mesmo tempo o impacto sobre o meio ambiente e a saúde, utilizando, 

 (UN, 2002). 

Decorrente da Rio+10, o balanço sobre a implementação dos compromissos firmados 10 anos 

antes, apontou que o esforço das políticas públicas nos países não havia sido suficiente para 

enfrentar a problemática imposta pelos padrões de consumo, os quais se elevaram, mesmo que 

acompanhados de maior controle dos impactos da produção. Diante de tal, em 2003, 

consolidou-se um plano decenal para implementação das ações da Rio-92, formalizado no 

Processo da Força Tarefa de Marrakesh, que visa dar concretude e aplicabilidade do conceito de 

produção e consumo sustentáveis com a proposição de instrumentos e metodologias (BETIOL, 

2013; UNEP, 2012).  

O Brasil, que aderiu ao Processo em 2006, responde ao compromisso por meio de ações 

previstas em seu Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentável (PPSC), alinhadas às 

políticas nacionais de mudanças climáticas (Lei n. 12.187/2009) e de resíduos sólidos (Lei n. 

12.305/2010) (BETIOL, 2013). Esta última define a ACV e prevê em seu art. 7º, inciso XIII, o 

estímulo à implementação da ACV do produto como um de seus objetivos. 

Considerado o primeiro marco nacional normativo no âmbito do Governo Federal para 

implementação da temática de sustentabilidade nas compras públicas, a Instrução Normativa n. 

1 de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, obriga a inclusão de critérios de 

sustentabilidade ambiental na contratação de serviços e obras, considerando os processos de 

extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas (art. 1º). Essa 
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exigência, arraigada no art. 12 da Lei de Licitações e Contratos (Lei n. 8.666/93), remete ao 

conceito de ciclo de vida, que deve ser aplicado para que os critérios de sustentabilidade 

atendam à prevenção ou minimização dos potenciais impactos ambientais negativos. 

A partir da adesão do Brasil ao Processo de Marrakesh, ao criar uma governança e 

institucionalizar o tema das compras públicas sustentáveis por meio de políticas públicas, é dada 

abertura para utilização da ACV no contexto das compras como uma das ferramentas de 

mensuração e verificação de impactos e riscos ambientais das aquisições públicas. 

3. Compras públicas sustentáveis 

As compras ou contratações públicas podem ser vistas como um instrumento econômico de 

fomento às práticas de sustentabilidade ao integrarem medidas que mapeiem os impactos 

socioambientais ao longo do ciclo de vida do produto, identificando o real custo total de 

propriedade daquela aquisição. Ou seja, as compras públicas sustentáveis buscam integrar 

aspectos ambientais e sociais em todo o processo, estimulando que os compradores públicos se 

comprometam, em suas decisões de compras, a reduzir os impactos ambientais e a fomentar 

impactos socioeconômicos positivos para a sociedade e a instituição adquirente (BETIOL, 

2013; UNEP, 2014). 

No contexto da realização de uma compra que visa integrar atributos de sustentabilidade, a 

abordagem do ciclo de vida  que difere da avaliação ou análise de ciclo de vida, em 

profundidade e escopo de aplicação - deve ser trazida como um modo de compreender e refletir 

sobre os impactos de determinado processo, o que envolve não apenas a visão sistêmica do 

mesmo, mas também o reconhecimento mínimo das responsabilidades de cada público sobre 

todas as etapas de um ciclo.  

A depender do escopo definido para um estudo de ACV, ao acessá-lo o poder público pode 

valer-se dos seguintes objetivos: (i) embasar a priorização de programas governamentais, 

conforme potenciais e principais impactos ambientais revelados; (ii) elaborar políticas públicas 

e instrumentos econômicos com maior consistência, considerando as características e a 

integração dos atores da cadeia de valor: consumidores, produtores, fornecedores, varejistas; 

(iii) valer-se do poder de compras do Estado para reduzir os impactos e incentivar mercados, ao 

realizar aquisições de produtos com melhor desempenho ambiental, a partir de critérios de 

sustentabilidade; (iv) p

reflitam as externalidades positivas e negativas do ciclo de vida do produto, e sinalizar essa 

demanda para o mercado a fim de incentivá-lo a buscar melhorias contínuas; (v) fomentar a 

criação de sistemas de logística reversa para contribuir com uma economia baseada na 

reciclagem, seguindo a ordem de prioridades para a gestão de resíduos, estabelecida pela 

Política Nacional de Resíduos Sólido  finaliza com 

a reciclagem (UNEP, 2004). 
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Por outro lado, se a disseminação conceitual e a implementação da ACV não estão 

generalizadas no Brasil, e ao mesmo tempo, sua aplicação é prevista em regulamentações, há 

um entrave para que os governos, em seu papel de comprador e regulador, possam aproveitar 

dos objetivos supracitados.  

Percebe-se que a diferença entre a velocidade com que algumas limitações vêm sendo 

esclarecidas e superadas e que precisariam ser, afasta os compradores. Dentre as limitações, 

então: elevado montante orçamentário para execução de um estudo, complexidade na obtenção 

de dados regionalizados e formação de um banco de dados nacional, enfoque na questão 

ambiental, sem considerar o social (UNEP, 2014). 

4. Considerações finais 

Para as compras públicas sustentáveis, a ACV vem sendo identificada como uma ferramenta 

estratégica, uma vez que atua como um raio-X dos efetivos impactos que uma aquisição pode 

gerar sobre o meio ambiente e a sociedade, dando mais clareza para o tomador de decisão sobre 

onde buscar, com segurança jurídica, critérios ambientais que minimizem os impactos que 

tradicionalmente aquela aquisição geraria.  

Reconhecendo que não cabe às normas de compras definirem em detalhes a execução de um 

estudo de ACV, entende-se que neste momento é fundamental trazer com mais clareza as 

possibilidades de aplicação da abordagem do ciclo de vida, que difere da execução integral de 

um estudo. A abordagem é de cunho qualitativo e representa uma etapa intermediária a um 

estudo de ACV, com o objetivo majoritário de permitir que as compras incorporem a visão 

sistêmica e, portanto, considerem os impactos socioambientais do produto. De certo que, 

idealmente, caso disponível, tais decisões devem se basear em estudos de ACV. Contudo, nem o 

poder público, tampouco as áreas de compras que respaldam suas atividades nestas legislações, 

têm capacidade instalada de realizar seus estudos, o que dependerá de um esforço articulado 

entre setor industrial, governos, academia e órgãos de controle. 

Se o que a Agenda 21, o Plano de Ação de Johanesburgo e as políticas públicas aqui citadas 

buscam fomentar é o mapeamento dos impactos socioambientais a partir de informações 

confiáveis para, então, serem tomadas decisões de consumo, é preciso mencionar tanto a 

ferramenta de ACV quanto à abordagem do ciclo de vida para não limitar sua aplicação à 

execução dos estudos existentes. 
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