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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates é resultado da 31ª edição do Fórum de TIC Dataprev, 
realizado no dia 28 de março de 2012, em Brasília.

Durante a atividade, foram abordados os temas de compra compartilhada, robótica 
livre e de impressão  além de englobar experiências exitosas na área de 
descarte responsável, formação profissional e inclusão digital.

Participaram representantes da Dataprev, do Centro Educacional Marista do 
Departamento de Articulação e Formação e do Ministério do Meio Ambiente.

Boa leitura!

outsourcing 
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Trataremos, a seguir, do conceito de outsourcing, sua implantação, vantagens e 
mapeamento dos modelos hoje implantados na Dataprev (sites e instalações 
prediais, por exemplo). Além de traçar um comparativo sobre a situação anterior e a 
situação atual e as questões referentes à sustentabilidade.

O conceito de outsourcing funciona por meio da implementação da gestão de todo o 
processo de impressão e compra, do fornecimento de insumos, exonerando toda a 
cadeia de administração desse ambiente, bem como o gerenciamento do parque 
produzido. A grande vantagem do outsourcing é o poder de ter em mãos o 
gerenciamento global da cadeia de produção de impressão e cópia e, de certa forma, 
o gerenciamento também do parque, já que essa forma de contratação permite o 
acesso ao processo produtivo em tempo real.

Anterior à implantação, contávamos com um ambiente de impressão distribuído em 
departamentos. As impressoras ficavam próximas aos usuários e havia uma 
sensação de posse, cada departamento tinha a sua impressora. O usuário de outro 
departamento, muitas vezes, tinha dificuldade em utilizar a impressora que não era 
de sua sala. A implantação do outsourcing acaba com isso. 

Além disso, o parque de impressoras se encontrava em processo de depreciação, 
com dificuldade de manutenção e grande incidência de falhas. Os equipamentos 
eram muito antigos. Eram poucos os aparelhos, com contrato de manutenção - o 
que dificultava bastante o gerenciamento. Encontrar insumos de boa qualidade e 
padronização dos modelos também era uma dificuldade. A empresa, na grande 
maioria das vezes, tem que optar pelo menor preço e não pela qualidade. No decorrer 
da abordagem, mostrarei como suprimos essa deficiência. 

Sobre a falta de padronização, tínhamos modelos e marcas de equipamentos 
diversificados, além da ineficiência na política de gerenciamento do parque. Mesmo 
tendo o registro da área de patrimônio, que é a responsável pelo controle, ele não 
acontecia em tempo real ou no tempo que precisávamos. Por sua vez, os relatórios 
não eram gerados de forma rápida. Essa dificuldade se estendia à localização, já que 
dependíamos de inventário – hoje, feito em tempo real. Isso sem falar na idade dos 
equipamentos, manutenção, identificação dos usuários e o consumo de papel de 
cada impressora. Isso era o mais importante. E, nesse ponto, começamos a definir as 
vantagens de uma política de gerenciamento de impressão, alinhada às 
necessidades da empresa. Agora isso é possível e, para isso, a empresa faz uso de 
estudos e de acompanhamentos permanentes.

¹Gerente do Departamento de Serviços Gerais da Dataprev.  

Luiz Renato Figueira ¹ 
Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social (Dataprev)
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O processo resultou em ganhos como a redução significativa do número de 
equipamentos; a troca de equipamentos antigos por novos; melhor qualidade de 
serviços prestados ao usuário e redução de preço por página impressa. A redução do 
número de equipamentos foi bastante significativa, bem como o preço de páginas 
impressas. Houve uma redução drástica do imposto de páginas impressas, uma 
vantagem do uso compartilhado dos equipamentos. 

Com a padronização das marcas e modelos, obtivemos melhores resultados no 
processo de compra, estoque e distribuição - redução de ônus de compra e logística. 
Isso facilitou bastante o nosso trabalho. Os equipamentos são gerenciados, em tempo 
real, por meio de um software pelo qual a central consegue visualizar todos os níveis de 
suprimento e também gerencia possíveis falhas para tomar medidas proativas. Quase 
não temos um acidente de padronização de equipamento. As ações são proativas.

Hoje, o suprimento é controlado por empresa contratada. Não temos mais, como no 
passado, os suprimentos gerenciados, distribuídos, requisitados e armazenados 
pelos próprios departamentos. Todos ficam estocados por conta do gerenciamento 
da contratada. O mesmo ocorreu com o registro histórico dos documentos 
impressos e copiados. Não era possível saber quem imprimia e a quantidade. Hoje é 
possível fazer esse monitoramento com ganhos, já que processo faz parte da 
readequação do parque.

Com ampla divulgação na empresa, a disponibilização ao usuário do serviço de 
telessuporte para resolução dos problemas também foi de grande auxílio para o 
aumento da produtividade. Por meio de um aplicativo, que está na intranet, o usuário 
pode fazer um chamado técnico. A medida orienta e sinaliza os empregados em 
relação ao suporte técnico.

Merece destaque, ainda, a avaliação da capacidade de utilização dos equipamentos. 
Ela possibilita a identificação, remanejamento e otimização dos recursos, com vistas 
à readequação do parque, o que inclui, também, o remanejamento, a supressão e a 
política voltada à utilização dos equipamentos, com envolvimento do público 
interno, por campanhas de conscientização, com foco na redução de consumo. A 
expectativa é de que, nos próximos 36 meses de contrato, a empresa não tenha 
problemas com manutenção, graças à substituição por um único contrato. 

Considerando a diversificação do parque, anterior ao projeto do outsourcing, nós 
tínhamos vários modelos de equipamentos e várias marcas e isso demandava muito 
trabalho para a área de equipamentos. Quando cada requisitante fazia os seus 
pedidos em seus departamentos, isso demandava muito, onerava muito o setor de 
compras. Fizemos uma instalação em 28 unidades prediais da Dataprev, totalizando 
121 impressoras instaladas, 76 multifuncionais e 79 coloridas. E um acordo de serviço 
de oito horas por dia, em cinco dias por semana e seis horas úteis para atendimento.

Anteriormente, tínhamos 571 impressoras. Eliminamos 295 impressoras do 
parque, uma redução de 52% de consumo de papel. No prédio da Teixeira de Castro, 
temos uma impressora. O consumo mensal, na situação anterior, era de 411 mil 
cópias em folhas de papel. Hoje, a média é de 241. Uma redução de 170 mil por mês, 

Luiz Renato Figueira
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que equivale a 41%. No edifício do Cosme Velho, baixou 
de 130 mil para 100 mil (23%). E, em Brasília, de 160 mil 
para 110 mil, uma redução de 50 mil folhas ao mês 
(31%). No total, a economia chega a 250 mil folhas/mês 
(36%). Os exemplos foram escolhidos por serem as uni-
dades com maior concentração de equipamentos e 
maior consumo.

Para se ter ideia, a economia é de cerca de 1.200 quilos de 
folhas de papel, por mês. Isso equivale a 84 quilômetros 
de folhas enfileiradas na sua maior dimensão. Em um 
ano, são 14 toneladas de economia de papel.

Os cuidados com a sustentabilidade começam 
efetivamente no contrato. Uma das cláusulas 
condicionava a licitante vencedora a destinar os seus 
insumos de maneira ambientalmente correta. A redução 
do número de impressões levou à reflexão do quanto é 
possível colaborar com o meio ambiente. A redução na 
quantidade de equipamentos, consequentemente, gera 
economia do consumo de energia.

O trabalho de conscientização é feito por meio de 
campanhas informativas, que visam a mudança de 
comportamento.  A empresa transmite aos 
empregados que, no seu dia a dia, é possível ter uma 
postura ambientalmente correta: impressão frente e 
verso, em branco e preto, em rascunho e envio de 
documentos online. Essa digitalização economiza tempo, papel, malote, pagamento 
de páginas impressas. É importante sempre estabelecer os ganhos – que não são 
somente financeiros. A redução de impressão contribui com a redução do 
quantitativo do papel utilizado, preservando o meio ambiente. A campanha tomou 
um vulto maior com o reforço da marca da Ecoprev. Com ela, o projeto alcançou maior 
visibilidade e alcance, com ações realizadas no âmbito do Ministério da Previdência 
Social.

As campanhas também alinham todos os empregados sobre aspectos de economia, 
por meio de associações impactantes. Um deles abordou as estimativas, durante os 
36 meses da vigência do contrato: economia de 6,4 milhões de cópias. Essa visão foi 
feita com base no planejamento do projeto, realizado com a redução do número de 
impressoras e equipamentos utilizados. A projeção foi realizada com base nos dados 
e históricos disponíveis. Outro exemplo estampou a revista Resultados 
(fevereiro/2012), onde foi publicada a redução de gastos com energia e maior gestão 
sobre o parque de impressão da empresa. Essa equação, que a Dataprev vem 
traduzindo em benefícios e com a conclusão da implantação do outsourcing, em 
suas 27 unidades, no segundo semestre de 2012. As despesas, incluindo 
manutenção e insumos, passaram de R$ 194 mil (o que se gastava com o parque de 
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impressão antes da implementação do outsourcing) para R$ 111 mil. A projeção de 
R$ 111 mil é o que está hoje na contratação, mas estamos aquém desse valor, hoje.

A empresa também busca integrar seus programas, como é o caso do Jovem 
Aprendiz. A ideia é propiciar, aos 28 participantes do programa, a oportunidade de 
passar pelo projeto do outsourcing. Acredita-se que a experiência seja de grande valia 
para as futuras oportunidades no mercado de trabalho.

Contextualizando: pode-se afirmar que o primeiro ano é aquele em que os parceiros 
estão se conhecendo. O segundo ano é o da conscientização e da avaliação – 
momento de, realmente, cuidar do redirecionamento do parque. Apesar de a 
Dataprev estar no primeiro ano, alguns processos já foram antecipados e 
modificados. A supressão é mínima, de apenas um equipamento, e agora o trabalho 
tem foco no levantamento de toda a produção. Além disso, já foi identificada a 
possibilidade de suprir antes do contrato, em razão das campanhas e também do 
gerenciamento. Isso quer dizer que, mesmo estando no segundo ano, alguns 
aspectos já estão sendo antecipados. 

Os resultados aparecerão em breve. Mesmo esperando os maiores apenas no 
terceiro ano, já é possível considerar que a ação esteja sendo muito bem-sucedida. 
Os primeiros resultados são positivos. Os usuários estão satisfeitos. Não há registro 
de reclamação alguma, até o momento. Todos esses fatores levam a equipe a 
acreditar que os frutos do trabalho já começaram. 

Enquanto um dos maiores desafios, na primeira etapa do projeto, foi o de envolver 
todas as áreas de TI – que são muitas - agora, na segunda, será o de conscientização 
sobre a importância do processo. Fazer com que os usuários entendam que não são 
mais “donos” da impressora, por exemplo. Mas que, por outro lado, não precisarão se 
preocupar com absolutamente nada. Basta apertar o botão e imprimir. 
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

luiz Renato Figueira da Silva

no mercado chegava o outsourcing. Tentando entender Dataprev: Reforço dois aspectos: o primeiro, sobre a 
como funcionava, foram realizadas muitas pesquisas e marca Ecoprev, criada pelo Ministério da Previdência 
visitas técnicas a empresas, que já trabalhavam com o Social. Ela tem por objetivo certificar internamente os 
sistema. Na época, eu era do departamento de produtos e as ações socioambientais corretas. Um dos 
planejamento logístico, que tinha como objetivo seus resultados já pode ser comprovado por meio da 
desenvolver soluções de melhoria de uso comum da mudança de todo o parque de impressão. Com relação 
empresa. A partir daí, a empresa começava a pensar ao segundo aspecto, na Dataprev tentamos fazer um 
outsourcing. A consulta pública foi um sucesso. Para se mix e transversalizar alguns programas. O Jovem 
ter ideia, no Rio de Janeiro, havia oito empresas Aprendiz é um dos exemplos. Muitas instituições 
concorrentes, interessadas pelo processo. Elas encaram o programa apenas como instrumento para 
contribuíram na elaboração do edital. Procuramos cumprir cotas e legislação. Nós adicionamos aspectos 
fazer uma nota técnica, que embasasse toda essa educacionais técnicos ao projeto. Outro programa é o  
mudança, mostrando que era economicamente viável Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) 
e que era o melhor para a empresa. Sempre com o do Rio Grande do Sul. Hoje, seis jovens estão no centro, 
cuidado de mostrar que não havia problema de deixar atuando com o descarte eletrônico e com a montagem 
de trabalhar de uma forma para trabalhar de outra. de micro, além das demais atividades, que integram o 
Estava tudo muito bem embasado e fundamentado. escopo desse tipo de trabalho.
Prova disso é que não houve questionamento interno 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do da área jurídica e o processo correu muito bem. Os 
Ministério do Planejamento: No momento, os questionamentos levantados ficaram por conta do 
aspectos relativos à normatização estão sendo pregão. Tivemos a sorte de o vencedor ter sido a HP, 
reformulados na diretoria. O trabalho consiste na que é uma boa fornecedora. O segundo colocado foi a 
normatização de compras e contratações públicas e a Simplex, que também é outra boa empresa. 
sustentabilidade é um requisito inserido na área de 

Durante o processo, começamos a incluir no edital as compras. Daí a importância do sucesso desse projeto, 
questões relativas à sustentabilidade. Hoje, os ainda mais com um número tão expressivo, 41% de 
insumos são retirados pela empresa vencedora e redução. Precisamos de iniciativas como essa. O 
descartados de uma forma sustentável. Algumas das Ministério do Planejamento lançou concurso voltado 
impressoras que foram descartadas com a aos interessados em participar do edital, que contém 
substituição do outsourcing foram alienadas, porque critérios de sustentabilidade, com um prêmio que vai 
não tinham condição de uso. Outras foram de R$5 a R$15 mil. Sugiro que a Dataprev efetive sua 
disponibilizadas para inclusão digital.inscrição, porque realmente está sendo uma 

experiência muito boa. Ministério da Integração Nacional: O fornecimento de 
papel está embutido no contrato do outsourcing?No mais, foi encaminhada, recentemente, à Casa Civil, a 

minuta de um decreto que visa a criação de um comitê Dataprev: Não. Não há fornecimento de papel. O papel, interministerial para tratar de requisitos - critérios de por enquanto, é adquirido pela Dataprev. Existe já uma sustentabilidade, que fiquem definidos de forma legal. encomenda de estudo da possibilidade, na prorrogação ou As dificuldades ainda são muitas. Sabemos que o próxima contratação, de incluir o fornecimento de papel.esforço é muito maior que o fundamento. Não há, 
ainda, certificadores de todos os produtos. Para alguns, Instituto Brasília Ambiental: Posso ter acesso ao 
só existe uma certificação, que é onde começa a nossa edital de contratação de outsourcing?
dificuldade - que é a de fazer uma licitação, sem 

Dataprev: Sim. Posso enviar também todos os restringir competitividade. Essa é a informação mais 
arquivos necessários.recente que temos, em relação à SLTI.
TRT/15ª Região: Quanto à destinação ambien-Dataprev: O outsourcing não começou pensando na 
talmente correta dos insumos e peças, disposto na sustentabilidade. Começou com a prerrogativa de 
cláusula contratual, existe alguma iniciativa para exonerar, da cadeia de suprimentos, funções que não 
doação do descarte e incineração dos papéis, docu-são da empresa. Administrar a compra de toner, 
mentos e mídias, por exemplo? manutenção de equipamento e troca de peças, entre 

centenas de outras coisas, era um trabalho enorme. E 
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resíduos sólidos. E também fornecer um certificado do Dataprev: Em relação aos insumos do outsourcing, 
local onde o descarte foi feito, locais apropriados, de temos basicamente cartuchos. Não temos tal descarte. 
acordo com a legislação. No que se refere ao modo como é feito o descarte, os 

gestores locais vão armazenando os cartuchos em um Dataprev: Existe alguma iniciativa para doação da ambiente próximo, onde tenham o controle. E, solução de descarte, papéis e documentos? periodicamente, a HP, nossa parceira contratada, emite 
uma guia e manda um representante aos locais para Temos convênios com instituições, para as quais são 
fazer a coleta do material. Fora do ambiente da destinados esses papéis, com o cuidado do que pode 
Dataprev, não há uma política ostensiva de ser descartado sem fragmentação e daquilo que deve 
acompanhamento. O assunto tem sido discutido com a ser descartado com fragmentação. 
HP e temos, em mãos, o vídeo que mostra como é feito 

Dataprev: Vale lembrar que nós fizemos o balanço da o descarte. Como o nosso ciclo de implementação 
Dataprev, no ano passado. Foram 23 toneladas de terminou no fim de 2011, estamos começando a tratar 
papel, plástico e vidro, só no Rio de Janeiro. de como acompanhar as ações da nossa parceria com a 

HP: com relação ao descarte, recebemos e 
examinamos uma guia e sabemos que eles têm o 
compromisso do descarte. 

As informações sobre o descarte pela HP procedem e, 
além disso, temos também outra experiência no  
Centro de Processamentos do Rio de Janeiro da 
Dataprev (CPRJ), onde mantemos outro contrato de 
impressão de grande porte. Esse outsourcing de 
impressão está distribuída entre as áreas de 
departamentos e divisões. A Dataprev tem um setor 
que imprime todas as correspondências e documentos 
da Previdência Social distribuídos aos beneficiários. O 
trabalho é realizado em outro parque de impressão, 
que também conta com uma empresa que fornece 
máquinas, equipamentos, assistência técnica e toner. 
O descarte do toner é todo feito naquela engenharia 
reversa. A própria Xerox recolhe. Armazenamos, de 
tempos em tempos, os cartuchos e é feito o 
recolhimento. Está no contrato que a responsabilidade 
de recolher insumos e peças que deixem de ser úteis no 
processo é do prestador de serviço. E a empresa tem a 
obrigação de fazer de maneira responsável; está tudo 
descrito no contrato. 

Outra iniciativa, também, no CPRJ trata de substituir  
periodicamente os cartuchos. Por meio de um contrato 
anual, cerca de três ou quatro vezes por ano 
descartamos alguns cartuchos, que ficaram 
inservíveis, nos quais estão contidas informações da 
Previdência Social. São dois os procedimentos 
previstos. A empresa recolhe esses cartuchos com 
acompanhamento nosso. O funcionário especificado 
pela Dataprev acompanha até o local onde esses 
cartuchos são triturados, para garantir que não se 
tenha acesso às informações que tenham sido 
gravadas. Tudo devidamente registrado – filmado e 
fotografado. Após a operação, os dejetos são 
colocados em aterros sanitários, conforme contrato. A 
empresa que presta serviço deve estar previamente 
cadastrada nos organismos estaduais de controle de 

DEBATE
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Trata-se de um processo difícil e muito desafiador. A ciência, os acadêmicos e o mercado 
ainda precisam avançar muito e esclarecimentos conceituais se fazem necessários. No 
caso a ser apresentado, foi pensado um projeto de compra compartilhada sustentável, 
no Jardim Botânico,  termo com ressonância cada vez maior no mercado, no terceiro 
setor, no setor público, nas comunidades nacionais e internacionais. 

O conceito foi endossado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 1987, no relatório Nosso Futuro 
Comum, cuja relatora era a primeira-ministra da 
Noruega. Ele recai sobre dois aspectos relevantes: a 
preocupação com as futuras gerações e o famoso tripé 
(conciliar as dimensões social, ambiental e econômica 
do desenvolvimento).

A perspectiva desmitifica a ideia de que projeto 
orientado para o desenvolvimento sustentável é   
puramente ambiental. De nada adianta ter um projeto 
priorizando aspectos ambientais, mas que renegue a 
segundo plano a eficiência econômica e a justiça social. 
A comunidade científica bateu muito esse conceito de 
desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade, 
mas sempre acreditei que é possível estabelecer uma 
noção aplicável desse conceito em nossos projetos.

Esse projeto é a prova viva do meu pensamento. Acredito, realmente, que é algo 
aplicável e os resultados que apresentarei a vocês demonstram, de certa forma, isso: 
a questão da produção e do consumo sustentável. Porém, os gestores públicos têm 
o desafio de trabalhar orientados para o consumo sustentável, com a perspectiva de 
adquirir bens e serviços ambientais nos editais de licitação. Mas por que produção 
sustentável? Porque o setor público tem um poder de compra considerável e pode 
fomentar o mercado de produtos sustentáveis e o produto sustentável, de uma 
forma geral, é muito escasso no mercado e, ainda, muito incipiente.

As compras governamentais podem influenciar na cotação de mercado. Esse é um 
dado que tem sido questionado. A Fundação Getúlio Vargas começou dizendo que 
10% do PIB era oriundo de compras públicas. Depois, foi feito outro estudo que incluía 
repasse para estados e municípios, e que chegava a 15%. Um grupo do Ipea (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada) apontou que é de 17,5%. Pode-se imaginar que gira 
em torno de 15 a 16%, mas existe na grande incerteza científica no que diz respeito a 
esses dados. As compras governamentais compartilhadas geram eficiência 
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econômica, escala de menos impacto econômico e ambiental e benefícios sociais. 

O fato de a compra ser compartilhada é justamente para ganhar em escala. Existe a 
questão de que o setor público compra o mais barato, ainda que seja aquela caneta 
que não escreve ou o lápis que quebra, desconsiderando a qualidade do produto, o 
que é prejudicial. A questão ambiental recai muito na qualidade do produto, não só 
por gerar menos impacto ambiental no processo produtivo, como também a 
sustentabilidade e a durabilidade do produto. 

Uma pesquisa do Iser mostra o que o brasileiro pensa no meio ambiente, ela demonstra, 
claramente, que a consciência ambiental no país tem aumentado. E os gestores 
públicos precisam estar à frente. É obrigação ter essa consciência, tanto do ponto de 
vista prático, quanto na promoção de ações orientadas para a sustentabilidade. 

Outra questão que encontra muita resistência são as argumentações de ordem 
jurídica. Houve muito questionamento, no início de toda essa batalha, sobre a 
questão jurídica, dizendo que, se restringíssemos muito as especificações, iríamos 
restringir a concorrência de um mercado que não existe e que não existiria 
sustentação jurídica para desenvolver projetos desse tipo.

A própria  Advocacia-Geral da União (AGU) posteriormente se conscientizou de que 
há sustentação jurídica, sim, para esse tipo de projeto e que essas argumentações 
não são mais tão eficazes e válidas. E o ambiente organizacional público está, de 
forma geral, bem resolvido; ainda mais quando há um pronunciamento de órgãos 
tais como a AGU e o  Tribunal de Contas da União (TCU),  o qual validou, no final do ano 
passado, a compra de produtos sustentáveis pelos órgãos públicos. Além disso, 
temos também a Instrução Normativa do Ministério do Planejamento. 

Há uma série de diplomas legais que dão sustentação jurídica ao projeto, como a 
Política Nacional de Meio Ambiente, que é um marco. Ela não usa a expressão 
“desenvolvimento sustentável”, mas cita o tripé, além da ação civil pública. A 
Constituição Federal de 1988, nos artigos 37, 170 e 225, trata do princípio da 
eficiência. Os juristas debateram um pouco sobre essa questão do princípio da 
eficiência e chegaram à conclusão de que se deve considerar a eficiência ambiental, 
dentro do princípio da eficiência. 

Nesse aspecto, vale ressaltar que o artigo 3º da Lei nº8.666/1993 foi alterado em 
2010 e foi incluída a expressão “desenvolvimento nacional sustentável” - o que 
deixa os gestores em uma situação mais confortável em seus editais. As declarações 
do Rio+20, de protocolos internacionais, da Agenda 21 Global - que tem um capítulo 
específico sobre consumo sustentável -, as diretrizes para a proteção ao consumidor 
da ONU, a convenção da diversidade biológica, assinada por diversos países, a Lei de 
Crimes Ambientais e a Política Nacional de Mudanças Climáticas, são outros 
normativos que tratam do tema de forma bastante precisa. Eles abordam o 
estabelecimento de critérios de preferência nas estações de concorrência pública 
para propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos 
naturais e aquisição de bens e serviços que gerem menos impacto ambiental.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos contribui, ao tratar do descarte, da logística 
reversa (que é bastante polêmica). Considero um avanço a inclusão de uma cláusula de 
logística reversa no edital de outsourcing, de descarte de toner, atribuindo a 
responsabilidade à empresa. O BNDES também fez isso. Embora a AGU não recomende, 
por considerar melhor que se contrate uma empresa específica para fazer o descarte. 
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O diálogo melhorou desde que o Google Group foi criado, um grupo de compra 
compartilhada. Trata-se de mais um instrumento de comunicação para as instâncias 
da Administração Pública Federal, que têm legitimidade e competência para lidar 
com a temática, promover iniciativas concretas no sentido de fomentar esse 
mercado. A inexperiência dos órgãos em compra sustentável é um fato e o processo 
é muito incipiente.

O  Ministério da Educação e Cultura (MEC) tem boas experiências, mas elas ficam 
restritas no âmbito da própria instituição. Quando o Ministério exerce o papel de 
supervisor de suas autarquias e órgãos subordinados, as compras compartilhadas 
são realizadas internamente e não possuem muita capilaridade. Agora, no âmbito 
interministerial, é muito mais complexo. São processos decisórios diferenciados. O 
próprio Jardim Botânico, por exemplo, nunca tinha feito uma compra compartilhada 
ou gerenciado um processo desses. Os órgãos que participaram da primeira compra 
foram: Ministério da Cultura, Receita Federal, INPI, Fiocruz, Ministério da Educação, 
por meio da Universidade Federal de Pernambuco, e o Ministério do Meio Ambiente. 
As autarquias não participaram.

Na carona, entraram a Polícia Federal e a Fundação 
Casa de Rui Barbosa. A carona é um tema polêmico e foi 
autorizada porque as instituições são sempre bem-
vindas. Mas nesse aspecto, o mais válido, na compra 
compartilhada, é o ganho de escala e, na carona, ele é 
perdido. A empresa vai comprar por aquele preço, que 
saiu no pregão. Como a ideia é ter o ganho ambiental, 
torna-se sempre bem-vinda a participação.

O almoxarifado sustentável, que é um exemplo de 
aplicação do conceito de sustentabilidade, chegou para 
desmistificar que produtos sustentáveis são mais 
caros: é possível comprá-los pelo mesmo preço, ou até 
mais barato do que os convencionais. No projeto do 
Jardim Botânico, com papel reciclado, envelope, eco 
copo, lápis e uma série de produtos, conseguimos 
empatar ou até ganhar. Além de um avanço, isso 
sinaliza para uma demonstração concreta de que é 
possível. O ganho em escala possibilitou uma 
economia de 49,89%, o equivalente a R$ 723 mil. 

A  ideia  é  que o  processo seja  melhorado 
constantemente. Ao idealizá-lo, a expectativa era a de 
que envolvesse toda Administração Pública Federal. A 
parcela de compra do Jardim Botânico correspondia, 
aproximadamente, a 8% do projeto, por isso, acredito que 
ele veio para ficar, com abrangência nacional. A 
organização da segunda compra compartilhada pode ser 
considerada um grande resultado, ainda que com muitos 
desafios, equipe enxuta e recursos financeiros apertados. 

Em minha opinião, a definição de critérios específicos de sustentabilidade é a maior 
das dificuldades. Em todas as oportunidades que tenho, faço questão de ressaltar a 
importância da participação do Inmetro nessa jornada. Mesmo entendendo suas 
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limitações, tenho certeza de que o órgão tem muito a contribuir, principalmente na 
definição dos critérios de sustentabilidade dos produtos. Enfrentamos dificuldades, 
mesmo especificando corretamente nos editais. Esbarramos em questões jurídicas, 
da AGU, por exemplo, e isso faz com que o administrador fique inseguro mediante 
cobranças de determinadas certificações.

O  (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) defende a 
Certificação Florestal (Cerflor), que é pública, mas ainda não é suficiente para garantir 
a origem sustentável do produto. Ao pegar um papel certificado pelo Cerflor, com o 
selo do Inmetro, é evidente que o produto tem maior probabilidade de ter origem 
sustentável. Por isso, necessitamos de apoio do Inmetro, na definição dos critérios 
de sustentabilidade e o Ministério do Planejamento já fez essa demanda.

A troca de experiências, por meio de visitas técnicas, é sempre produtiva e enri-
quecedora. Acredito que, em todo o processo de compra compartilhada sustentável, 
de logística reversa e de sustentabilidade na Administração Pública, somos pontos 
fundamentais e podemos fazer a diferença, lembrando sempre que há muito para 
avançar ainda.
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N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

DEBATE

empresas grandes. No meu ponto de vista, isto é um Dataprev: Há alguma outra dificuldade que não tenha 
fator negativo, porque vai na contramão de todos os sido mencionada?
esforços do governo para dar mais fôlego às pequenas 

Ancine: O maior desafio foi o de convencer os órgãos a empresas, com o intuito de participarem de certames 
participarem da compra coletiva. Essa foi a maior licitatórios com melhores chances de concorrer e 
dificuldade. Também não é possível deixar de lado as ganhar. Ao pensar em compras compartilhadas, o 
questões relativas à pesquisa de mercado. É muito governo deve tratar de desenvolver mecanismos que 
difícil encontrar empresas que vendam produtos favoreçam, no bom sentido, as pequenas empresas.
sustentáveis, ainda mais com tanta diversificação. 

Instituto do Brasil Ambiental: É possível falar um Outros aspectos também dificultaram o processo, 
pouquinho mais da definição dos critérios de como o de empresas que se comprometeram a 
sustentabilidade? Como foi feito? Em algum momento apresentar a especificação e depois não conseguiram. 
usaram o selo de Responsabilidade Socioambiental do A área de compras, às vezes, se divide por grupos. Essa 
governo do estado de São Paulo? Como se deu o critério divisão, em alguns aspectos, foi malsucedida, porque 
de inclusão social? muitas das que ganharam não puderam entregar todos 

os produtos naqueles grupamentos. Estamos Ancine: Sobre a certificação, não cobramos a direta de tentando melhorar agora na segunda compra. responsabilidade social. A experiência do governo de 
São Paulo é pioneira na Administração Pública, muito Os estoques diferenciados e cheios de compras foram 
bem-sucedida. Sobre as especificações, considerando citados, mas vale voltar ao tema porque são realmente 
que as instruções normativas do Ministério do problemáticos. Ainda é preciso avançar muito neste 
Planejamento já tratam das questões sociais, aspecto para as próximas, mas envolveria mudanças em 
procuramos trazer aqueles elementos da N01 para o processos decisórios internos de algumas organizações.
edital. A recomendação é de que, na segunda compra, 

A pesquisa de mercado e a entrega também não foram se trabalhe também com essa perspectiva. 
fáceis. O gargalo se deu com relação à cobrança e ao 

Já sobre a questão dos serviços, tentei colocar em comprometimento das outras instituições em 
alguns contratos, como nos de uniformes, a consumir o que foi solicitado no Sistema de Registro de 
especificação do material e do algodão - se é de origem Preços. Ao colocarem suas intenções, as empresas 
sustentável, por exemplo. Posso afirmar que o determinam a quantidade e as especificações dos 
mercado não está preparado para isso. Talvez nas produtos. Durante o certame, na sessão pública, as 
próximas oportunidades possamos ser mais bem-empresas que estão concorrendo acreditam que o 
sucedidos nesse ponto. O mesmo ocorre com os consumo será de 100%. E isso não ocorreu, portanto, o 
produtos de limpeza: ao se contratar uma empresa de indicador será ajustado. Da forma como se deu, corre-
limpeza, deve-se exigir, no detalhamento de se o risco de perdermos a credibilidade do mercado, 
especificação, o fornecimento de produtos que causem ainda incipiente e com poucas empresas. Elas podem, a 
menos impacto ambiental. partir das próximas compras, desconsiderar descontos 

porque os ofertam com a expectativa de que o E, como já foi falado, também há a questão da logística consumo será total. Como um contrato precisa ser bom reversa. O contrato de outsourcing da Dataprev já para ambos os lados, agindo assim, elas podem sair contempla tal cláusula. Parabenizo a Dataprev e o perdendo, uma vez que perdem no ganho de escala. BNDES por incluírem isso no contrato de outsourcing. 
São poucas as instituições que fazem isso.Para concluir, outra preocupação na esfera pública 

sobre compra compartilhada, mas que não se restringe Dataprev: Apenas para lembrar que a Dataprev tem feito já a itens sustentáveis: o que ocorre é que, ao optar pela uma orientação abordando aspectos de sustentabilidade. compra compartilhada, o setor público exige grandes Com relação às camisas dos jovens aprendizes, fizemos quantidades. Nem toda empresa tem a capacidade de uma parceria inédita com o Fundo de Pensão.oferecer grandes quantidades de produtos. Com isso, o 
que ocorre é a restrição do mercado. Juridicamente, não Dataprev: Na verdade, eu não tenho um caso concreto, 
há problema, mas, de certa forma, apenas as grandes mas tenho visto algumas colocações, em editais, que 
empresas têm a oportunidade de participar. Ao voltar remetem, não ao produto em si, mas à prática da própria 
ao universo dos produtos sustentáveis, quase não há empresa em fornecer o serviço. Por exemplo, com 
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relação a um grande evento: cuidar que os fornecedores compraremos servidores de grande porte de pequenas 
sejam locais, dentro do possível usar produtos menos empresas. Processos como esse fazem com que todo o 
agressivos ao meio ambiente e cuidar da reciclagem. Há esforço feito pela  Secretaria de Logística e Tecnologia 
uma série de iniciativas que podem ser colocadas em da Informação (SLTI) não seja aplicado, mas há outros 
um edital e podem sugerir esse caminho de elementos que podem contribuir para esse desejo 
sustentabilidade. Você considera isso viável? geral de aprofundar as compras sustentáveis.

Dataprev: É preciso estar atento em vários aspectos. Acredito ser um tema que exige grande estudo e 
Eu, pessoalmente, sou muito favorável não só a permanente inovação. É possível estabelecer em 
agregação de compras de que se falava, mas também contrato formas de comprovação que a própria 
aos “caronas”. Esse é um processo que deve ser empresa é obrigada a fornecer. E o órgão, ao analisar 
enormemente incentivado. Pelo menos na nossa um processo, se assegura de que cumpriu a sua 
experiência na Dataprev, os “caronas” compensam obrigação. O controle tem que ser, essencialmente, por 
qualquer frustração de expectativa, porque, amostragem e planejamento. 
obviamente, a Dataprev  pode estimar mal e dar uma 

Ancine: Muito obrigado pelas considerações. Muito indicação acima da sua expectativa real de compra. pertinentes. Concordo e sigo nessa linha, apesar de ter 
Tentamos acertar. Mas como somos compradores de que responder muitas questões delicadas. Com relação 
grande volume, só com a nossa presença, a empresa ao “carona”, sou tão favorável que, enquanto gestor, 
costuma ter um ganho de escala significativo, o que faz nos cinco anos de gestão no Jardim Botânico, eu a usei 
com que o “carona” tenha muitos benefícios. Isso, muito. Muitas vezes nas autorizações e outras como 
também, por uma questão específica: a de que se trata usuário. O custo de um pregão é altíssimo. Você 
do mercado de TI e de compradores de grande porte. mobiliza uma equipe, homem/hora, papel. É muita 
Para nós também não há muito esse problema de coisa. E, quando se entra em uma “carona”, isso não é 
pequenas empresas. Raras são as pequenas mensurado com muita precisão pela SLTI. Por outro 
empresas, a não ser nas questões de serviços gerais. lado, temos uma economia tamanha de pregão. De 
Geralmente, em nossas grandes compras, somos qualquer forma, sou um grande defensor e apontei 
atendidos por grandes empresas. Ou então, é essa essas questões porque têm sido polemizadas.
coisa meio esquisita que as multinacionais fazem, 
reunindo várias empresas para representar e fazer 
uma falsa competição entre elas. Mas isso é outro 
problema como foi relatado.

Além disso, estamos buscando a possibilidade de 
agregar, no preço, o custo de energia elétrica e de 
ocupação de espaço: isso permite uma concorrência 
direta por pregão eletrônico, em que você pode pagar 
mais caro e ter isso no pregão eletrônico apenas, sem 
análise técnica e preço, para um equipamento que seja 
menor e mais eficiente, em termos de consumo 
energético. É outro elemento que eu acho muito 
interessante. Se você especifica alguns dos seus 
insumos e agrega  isso ao valor, terá um equipamento 
que consome menos e ocupa menos espaço que, para 
nossa área, é muito relevante. O espaço no Data Center 
é refrigerado, controlado e seu metro cúbico é muito 
disputado.

 É possível, sim, que se pague mais por um produto. No 
entanto, por outro lado, ele representa uma economia 
ao longo da sua vida útil. Claro que são nichos. E estou 
falando isso tudo para dizer que, nesse avanço das 
compras sustentáveis, nós não podemos cometer o 
erro de achar que grandes normas generalizantes vão 
ser bem-sucedidas. Você falou várias vezes em nicho e 
há alguns impostos pelo próprio insumo. Nunca 
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A abordagem sobre compras públicas sustentáveis será feita por meio de um breve 
histórico das contratações, a partir da Lei 8.666/1993. A contextualização se faz 
necessária para que todos possam entender como se chegou até aqui.

Será que a sustentabilidade é algo assim tão novo? Será que não contou com um 
precursor? Como foi o percurso para chegar até as compras públicas sustentáveis? 
São alguns dos questionamentos a serem discutidos neste encontro.

 A Lei de Licitações, nº 8.666, foi sancionada em 1993, momento em que se vivia uma 
crise institucional, quando o Presidente da República estava afastado do poder por 
irregularidades nas compras públicas. Foi colocada em prática na tentativa de fazer 
com que todo o mercado tivesse acesso ao poder de compra do Estado, para 
implementar os princípios da isonomia, igualdade e moralidade nas compras 
públicas, constantes no artigo 37 da Constituição. 

Ao observar o texto da Lei, o artigo 24 foi o mais audaz: trata das despesas de 
licitação. Nele, o legislador diz o que espera: parceiros que desenvolvem pesquisa e 
inovação tecnológica, com os mesmos valores do Estado, não precisam passar por 
licitação. Isso reflete um pouco do que vem a ocorrer com a sustentabilidade, quando 
se opta pela escolha de parceiros que tenham as mesmas preocupações sociais e 
econômicas do Estado. 

Depois disso, foi sancionada a Lei do Pregão, nº10.520/2002, com o objetivo de 
aumentar a concorrência, a competitividade e reduzir os preços. Seu modelo não só 
ampliou o poder de compra do Estado para todas as empresas, como também a 
eficiência e a rapidez nas contratações. O pregão visa diminuir os custos 
administrativos de licitação, já que os custos administrativos de uma tomada de 
preço ou de uma concorrência são bem maiores.

A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) tinha estatísticas 
favoráveis ao pregão. Só no primeiro ano, houve uma redução de 30% nos custos. 
Esse cenário já demonstrava a preocupação em comprar mais e melhor. 

Em seguida, veio a Lei Complementar nº123, voltada para as micro e pequenas 
empresas. No capítulo V, a partir do artigo 45, a lei detalha como usar o poder de 
compra do Estado para beneficiar esse segmento empresarial. Na época, 52% dos 
postos de trabalho eram oferecidos por micro e pequenas empresas, segundo o 
Ministério do Planejamento. Mas elas apenas permaneciam no mercado, em média, 
por cerca de dois anos. Com base nesses dados, o governo utilizou seu poder de 
compra para dar estabilidade às pequenas empresas -  responsáveis por grande 
geração de emprego. Foi essa a ideia. 

Recentemente, o artigo 3º da Lei de Licitações foi alterado. Passou-se a visar não 
apenas a melhor proposta para a administração, mas também, o desenvolvimento 
sustentável nacional. Foi uma mudança gradativa, como é possível perceber. 

Há também outros instrumentos de contratação: como o Regime Diferenciado de 
Compras (RDC), que traz a possibilidade de sustentabilidade e, mais precisamente, 
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dos critérios socioambientais em todas as fases da licitação. A lei 8.666 só permite 
trabalhar a fase interna da licitação nas especificações. Ao se contratar pelo menor 
preço, não é possível, por exemplo, solicitar uma especificação ambiental. Já o RDC 
permite trabalhar desde a especificação até o julgamento de propostas.

A sustentabilidade não apareceu agora, como se fosse um modismo, algo novo. Ela 
veio se desenvolvendo, ao longo desses anos. Houve uma primeira onda com a Lei 
8.666 (isonomia e moralidade). Depois a segunda onda (rapidez, qualidade e melhor 
preço) com foco nos princípios da isonomia, moralidade, eficiência e economia.

Estamos, agora, em uma terceira onda: o uso do poder de compra do Estado. E o que 
significa isso? O poder de compra do Estado brasileiro era 16% do Produto Interno 
Bruto (PIB). Se nós fossemos uma empresa particular e amanhã disséssemos que 
queríamos todos os computadores da administração federal na cor rosa choque, o 
mercado ia correr e fazer computadores rosa choque. Temos esse poder nas mãos. 

Temos uma lei maravilhosa a respeito dos resíduos sólidos, por exemplo, mas, na hora 
em que o Estado é o comprador, não há a mínima preocupação de elencar esse ato 
com as outras políticas. Então, compra pública sustentável nada mais é do que elencar 
o poder de comprar. O gestor deve pensar que não basta abastecer a administração 
com bens, contratar obras e serviços. É preciso ser mais do que isso. É necessário 
contratar de uma forma coerente com as demais políticas públicas. E por que não se 
adota esse hábito? Porque não há entendimento do que é o ciclo de vida do produto.

Todos os produtos têm uma história. A história de um produto não começa quando 
ele chega nas minhas mãos. Ela começou lá atrás, com a entrada de matéria-prima 
na fábrica. E a história desse produto vai continuar. Ele vai ter uma utilização e, 
finalmente, um descarte, que pode ser para reutilização, para compostagem ou para 
um aterro. O fato é que, normalmente, só se pensa no ato da compra. Não temos o 
hábito de exigir que a história desse produto, depois da compra, seja mais proveitosa 
para o meio ambiente e para a própria administração. 

O mesmo ocorre com o descarte. No momento da compra, não se pensa no custo que 
ele trará à administração – já que a lei de resíduos sólidos diz que a responsabilidade 
é compartilhada com o consumidor. A administração não tem posição diferenciada 
nesse aspecto. Em suma: não estamos habituados a olhar para o ciclo de vida do 
produto, apenas olhamos para seu preço, no ato da compra.

O artigo 1º da Portaria nº 10 da Instrução Normativa que fala sobre compras 
sustentáveis, contempla essa ferramenta pronta para ser usada. Nos termos do 
artigo 3º da Lei 8.666/1993, as especificações para a aquisição de bens, contratação 
de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os 
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte. Essa é a definição de ciclo 
de vida, com suas etapas. Isso significa que, no mínimo, o gestor precisa se 
preocupar com a utilização e o descarte, nesse primeiro momento.

Vamos pegar as substâncias tóxicas, como exemplo prático. A maioria dos 
computadores contêm chumbo, cádmio, mercúrio, cromo e prata. São substâncias 
prejudiciais à saúde nos níveis que estão instalados. E são proibidas na maior parte 
dos países ocidentais, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão e México. Mas o 
Brasil continua consumindo. 

Em 2009, foram gastos R$ 572 milhões com alguns destes materiais de TI. Esse é o 
poder de compra do Estado. Em 2012, o quantitativo foi dobrado. Estamos gastando 
R$ 1 bilhão em TI. Com base nesses montantes, é possível afirmar que, se a 
demanda fosse por máquinas rosa choque, o mercado atenderia. É um poder de 
compra gigantesco.
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Como todo poder sempre vem acompanhado da responsabilidade e, em 2009, foram 
comprados 787 mil unidades desse tipo de produto, atualmente, esses 
equipamentos têm três anos de uso e, daqui a cerca de dois, será responsabilidade 
da administração o descarte. A política de resíduos sólidos diz que temos que nos 
preocupar com o descarte, que a responsabilidade é nossa e é compartilhada. Em 
suma: é muito bonito falar do uso do poder de compra, mas ele precisa estar 
associado à tentativa de adquirir produtos com menor impacto ambiental, para que a 
utilização e o descarte sejam mais baratos. É necessária a articulação e 
implementação de uma governança de contratação pública sustentável. 

Muitas foram as conquistas: a mudança do marco legal; a implantação de uma instrução 
normativa; a sanção de leis que tratam do desenvolvimento nacional sustentável e de 
resíduos sólidos. O marco legal mudou muito nesses últimos dois anos. Grandes 
avanços ocorreram, como o mapeamento de informações. Outros precisam ser 
alcançados, como é o caso do conhecimento desse novo mercado – que tem preços 
justos, que é socialmente responsável, que pensa no meio ambiente. É um processo. 

A administração está apenas iniciando, mas sabe que é este tipo de parceria que 
almeja. Surge um novo perfil de consumidor que anseia por produtos com critérios 
sociais e ambientais. 

É necessário também capacitar e sensibilizar os gestores. E a rede de comunicação é 
uma ferramenta muito importante. Um espaço ímpar para partilhar os sucessos e os 
insucessos. Em minha opinião, para fazer tudo o que é preciso não se deve pensar nas 
dificuldades, mas sim que é um desafio e que vamos dar conta. Estabelecer metas 
como: “neste ano, 1% das minhas contratações serão sustentáveis”. Já é um começo. 
Não será mais aceito o discurso de que é impossível porque já se sabe que é possível.

No início do desenvolvimento dessa política, muitos diziam que os órgãos de controle 
como a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) não 
concordariam. Hoje, tais órgãos fazem auditorias ambientais. Estiveram no Ministério 
do Meio Ambiente, no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. Queriam 
saber quantos produtos seriam comprados, se havia planejamento. Em parceria, a 
CGU, a SLTI e o Ministério do Meio Ambiente já capacitaram mais de 3 mil pessoas. 
Portanto, não cabe mais o discurso de que é impossível. É possível, sim. Trata-se de 
começar a implementar uma governança realmente de contratações sustentáveis. 
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2012. Haverá um campo para troca de experiências. Dataprev:  Realmente é possível fazer, sim. 
Por exemplo, todos poderiam ter conhecimento do Encaminharemos para vocês o nosso programa 
trabalho que a Dataprev está fazendo com as socioambiental. Temos ações como a coleta de óleo e 
cooperativas e catadores. Mostras de que, realmente, o lubrificante do gerador, que é destinada à cooperativa. 
que é lixo em uma cadeia produtiva pode virar matéria-Antes, pagávamos para retirá-los. Hoje, a cooperativa, 
prima em outra (ou até na mesma cadeia).ambientalmente certificada, é quem recolhe. Com isso, 

geramos renda – que é uma questão social – e damos a O trabalho do Ministério é articulado com outras destinação correta para o óleo, uma questão secretarias. Todos buscam as respostas necessárias ambiental. Trata-se de uma campanha de coleta. para que a iniciativa avance. O site do Ministério do Estamos incentivando as demais unidades da Planejamento já tem muita informação e até mesmo Dataprev para que destinem também às cooperativas alguns editais. Com isso é possível para qualquer o óleo de soja e de cozinha. Sempre com essa lógica inst ituição começar,  que é o  pr inc ipal  na ambiental, social e econômica. Almejamos participar implementação de uma governança de contratação de várias ações, como a inscrição em concursos. sustentável. Nessa rede, será possível focar todas as 
experiências. O programa vai ser alimentado pelos MMA: Ao adotarmos essa política, a primeira pergunta 
próprios usuários, e tratará de experiências positivas e que fizeram na TI foi a seguinte: “como faço uma 
negativas. Com os erros, também se aprende muito.construção de um duto com uma barragem 

completamente sustentável?”  Sabemos da Dataprev: As perguntas são tão importantes quanto as dificuldade. Normalmente, as pessoas começam respostas. Isso é muito interessante. Trabalhamos dizendo que não vão conseguir e que não sabem o muito na Dataprev com o conceito de parceria. E aqui suficiente tecnicamente. Tratam os problemas de estão reunidos vários deles porque entendemos que ordem técnica como se fossem obstáculos. esse espaço é muito importante para a sensibilização. 
São temas novos e é preciso envolver os parceiros e Não adianta pensar que tudo o que você vai fazer, a 
promover uma maior aproximação. Trabalhamos com partir de hoje, será sustentável. Para realizar é preciso 
foco na transversalidade das ações do governo. começar. O que mais se ouve são pessoas dizendo que 
Tentamos pegar as ações ambientais e mesclá-las com querem muito, mas passados dois anos, continuam 
as ações de gênero e de inclusão digital, por exemplo. A querendo, sem ter adquirido um único item 
vontade de fazer costuma dar certo, quando se pode s u s t e n t á v e l .  P o r  i s s o ,  p o r  m e i o  d o  s i t e  
contar com parceiros fortes.www.consumosustentavel.gov.br criamos uma rede, 

que estará pronta a partir do segundo semestre de 
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O polo Marista de Formação Tecnológica está situado em Porto Alegre, no bairro 
Rubem Berta, um bairro carente, desde 2005. Isso foi possível graças a uma parceria 
com o Governo Federal. 

São aproximadamente 80 jovens na parte do Centro de Recondicionamento de 
Computadores (CRC). Os objetivos visam a formação em Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) de adolescentes e jovens em situação de risco. 

A questão é proporcionar oportunidade de inserção no mercado de trabalho, por 
meio dos processos de reciclagem e reutilização de equipamentos, além de 
fomentar o debate com a comunidade local sobre os problemas ambientais 
causados pelo consumo exacerbado; viabilizar um modelo de formação técnica a ser 
replicado em outras regiões do país; e capacitar adolescentes e jovens em 
programas de software e desenvolvimento de robótica livre. 

Nossas metas são fazer da tecnologia da informação e do uso do software livre 
ferramentas de educação para a vida, incentivando adolescentes e jovens a 
assimilarem os valores como lógica, educação e trabalho em equipe. 

Nosso maior objetivo é atender àquela comunidade, prepará-la para o ingresso no 
mercado de trabalho e instigá até para a formação de novos empreendedores e 
também de cooperativas. Realizamos, também, toda uma formação, um debate, 
uma reflexão sobre a questão do consumo. Mesmo contando com frentes de 
trabalho, recondicionamento, robótica livre e meta reciclagem, sabemos que isso 
não resolverá o problema do lixo eletrônico. 

Por essa razão, é feita a reflexão com a meninada sobre a questão do consumo. Se 
tudo isso que nós temos, todos os equipamentos presentes no nosso dia a dia são 
realmente uma necessidade ou se existem outros valores, a discussão está presente 
em nossos cursos. Temos a questão do software livre, trabalhada em todos os 
projetos, ligando o tema à educação, ou seja, ele sendo visto como uma ferramenta 
educacional, tanto que são trabalhados vários softwares educacionais desde a 
educação infantil. Usamos softwares que hoje estão disponíveis, até mesmo na 
robótica, posteriormente.

Também fazem parte do processo: integrar todos os projetos executados no polo; 
direcionar o polo para a qualificação técnica; e, elaborar plano de comunicação 
eficiente que permita sua projeção com a mídia. No que se refere à comunicação, ela 
é importante, não apenas como marketing, mas a fim de disseminar os conteúdos 
dos cursos. A instituição trabalha com foco em pesquisa e inovação. Os educandos 
sempre são instigados à pesquisa e à inovação. Sem aquela ideia de que ele só 
consegue montar um projeto a partir de uma fórmula pronta; muito pelo contrário, 
instigar que ele pesquise e inove.

Robótica livre e metarreciclagem no polo marista de 
formação
Eloir José Rockenbach ¹
Centro Educacional Marista  (Cesmar)

¹ CRC-Cesmar
Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em Robótica Livre. Instrutor de Metarreciclagem, 
Robótica Livre, Software Livre e Coordenador do Centro Marista de Inclusão Digital - CMID 
(2006 - 2010). Membro da Comunidade Robótica Livre, Conselheiro Geral da Associação 
Softwarelivre.org - ASL.

Coordenador Técnico do Centro de Recondicionamento de Computadores ( ), 
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Configuram-se, entre as metas da instituição, a formação de mais de 200 jovens, 
entre todos os cursos e projetos e a disseminação dos projetos do polo para toda a 
rede Marista – que possui uma área social. Além disso, temos a rede de colégios 
particulares. Vários projetos, que eram trabalhados, até então, nos centros sociais, 
atualmente estão passando para os colégios particulares. E isso partiu de demanda 
dos próprios alunos dos colégios particulares, durante oportunidades de encontros 
onde se busca a integração. É comum, durante a participação em feiras, por exemplo, 
os pais pedirem que os filhos aprendam a robótica livre, que trabalhamos nos 
centros sociais.

Sobre a organização, o polo é composto pelos projetos de robótica livre e também 
pelos Telecentros. Temos como meta a implementação de 76 Telecentros em todo o 
estado do Rio Grande do Sul. Contamos, ainda, com os projetos de desenvolvimento 
de software e com o Projeto Alquimia, em parceria com o Ministério Público. A 
parceria consiste em recebermos a apreensão de caça-níqueis. As máquinas 
representam para nós uma matéria-prima riquíssima, uma vez que praticamente 
todo seu material é de automação. E a madeira é utilizada para confecção de móveis 
que são doados a ONGs, creches e outras instituições. 

O Prisma é um software que tem um departamento próprio. Ele é um software de 
gestão de instituições sociais, inclusive vai subir para o portal do software público. 
Está em fase de testes e, acredito, daqui a um mês estará pronto.

Contamos com o Redes Livres que está crescendo bastante. O projeto constitui em 
uma rede local, em que usamos protocolos Batman, e cada dispositivo, em vez de 
apenas receber o sinal wireless, também se transforma em um emissor, ou seja, em 
um watch point. A partir disso, instalamos em dois locais no Rio Grande do Sul. Nessa 
rede, o conteúdo é desenvolvido pelos próprios alunos. Trabalha-se toda a questão 
desses servidores Apache e ferramentas Wordpress. Servidor para videoconferência, 
tudo isso é criado e estudado junto com os alunos e montado do zero. Então, daqui a 
pouco você está estudando com eles, recriando a rede, a internet. Eles, de fato, 
entendem como funciona essa grande rede, como é constituída e como é montada. 
Além disso, estamos montando a Rádio Web.

Na fábrica de software, o propósito é desenvolver soluções, que serão úteis à 
comunidade. Como a ferramenta Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (Moodle), que já está sendo instalada, até mesmo no colégio anexo ao 
polo. As instituições de ensino públicas (municipal e estadual) são convidadas a 
colocarem os seus conteúdos no Moodle; dessa forma, os alunos poderão dar 
continuidade aos estudos ao chegarem a sua casa. 

No que se refere às redes livres, é importante colocar a questão da reutilização do 
material. Voltando ao exemplo dos caça-níqueis e do Alquimia: eles estão sendo 
transformados em totens  instalados em locais onde temos parcerias estabelecidas. 
As pessoas têm acesso ao conteúdo da rede livre, uma vez que a maioria da 
comunidade não possui equipamento pessoal. E mais: computadores e CPUs antigas 
estão virando rádios, para retransmissão do sinal. São vários produtos, os quais têm 
o lixo eletrônico como matéria-prima.

A questão da automação, pela robótica livre, também é trabalhada com afinco e 
desmistifica o que normalmente todos associam à palavra robô. Mas a robótica livre é 
um processo muito mais amplo e envolve toda a cadeia de automação. Ela se difere 
da robótica padrão, porque está baseada nos princípios da metarreciclagem. 

Eloir José Rockenbach

Robótica livre e metarreciclagem no polo marista de formação
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Ao pensar em um projeto, recorremos a nossa sucata, fruto de doações que chegam 
pelos órgãos do próprio governo ou particular. Lá, é separada toda a matéria-prima. 
Além da sucata eletrônica, hoje temos vários hardwares que se enquadram nas 
quatro liberdades, conforme o software livre. O conhecido Arduíno - aquela placa da 
Itália, que é um projeto aberto e é possível recriá-lo; a dobradinha com o software 
livre - que oferece uma liberdade muito grande por possibilitar mexer no código, 
adaptando o software, para uma situação específica, diferente de antes.

O processo é um pouco diferente da robótica tradicional. Nela, recorre-se ao 
mercado livre e demais sites de compras para adquirir os equipamentos. Antes, você 
criava o projeto e o adaptava ao software. Hoje é o contrário, você adapta o software a 
sua ideia e ao seu trabalho.

Entre as principais características da robótica livre, está seu caráter ecológico. O lixo 
eletrônico é um grande problema. Para se ter ideia, temos tanto material que está 
difícil controlar. Ao projetar esse cenário para daqui a três anos, por exemplo, o 
problema se torna mais grave.

Nesse sentido, trabalhar a consciência é de suma importância. A maioria da 
população já possui essa consciência de que é prejudicial jogar o equipamento no 
lixo. Só que, daqui a pouco, ele não sabe mais para onde vai encaminhar e o que 
realmente ele vai fazer. Por isso temos gavetas e armários cheios desse material. Ao 
trabalhar em outro projeto, há três anos, a consciência já era percebida. Era 
necessário ir às residências, bater de porta em porta para pedir material e o que 
víamos eram as pessoas tirando inúmeros celulares, impressoras e outros 
equipamentos das gavetas.

Como ferramenta educacional, a robótica é perfeita porque trabalha várias áreas como 
física, eletricidade, mecânica, raciocínio lógico, entre outras. São tantas descobertas 
que não dá para citar todas. O aluno vai descobrindo ao manusear. O exercício da 
criatividade aparece em cada etapa. E, nós, instrutores, sempre nos surpreendemos 
com tantas descobertas maravilhosas. Tudo muito diferente do que ocorre na escola 
tradicional, em que as fórmulas são prontas e dever ser apenas decoradas.

Por isso, a inovação é muito valorizada em nosso ambiente. Acreditamos que, 
apenas trabalhando a criatividade e o raciocínio lógico, teremos indivíduos capazes 
de inovar e recriar. 

Matéria-prima temos em abundância. Imagine só se nós começássemos a trabalhar 
a robótica livre ou de forma integrada com outras disciplinas (física, matemática) em 
toda a rede pública. Esse é, inclusive, um dos nossos grandes objetivos e sonhos: 
levar essa área para a rede pública. Temos possibilidades. Para tanto, é necessário 
capacitar professores e instrutores.

Quando falo de matéria-prima na sucata eletrônica, sendo bem específico, a primeira 
coisa que se pensa é em motor, ao preço médio de R$ 60,00. Uma impressora contém 
pilhas e pilhas e, em cada impressora, no mínimo, existem dois motores. Atuamos 
desde 2005 e nunca pegamos um motor queimado e há artefatos que estão 
funcionando, desde 2006, com esses motores que, até hoje, não deram problema: ou 
seja, é matéria-prima riquíssima, que hoje está sendo jogada fora, por ser 
considerada obsoleta. Uma impressora já dá um projeto. As rodinhas da impressora, 
que puxam o papel, constituem outro projeto. São várias as possibilidades. 

Eloir José Rockenbach

Robótica livre e metarreciclagem no polo marista de formação
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Exibição de Vídeo 1

Esse é um pouco do nosso trabalho no Cemid. Vale destacar que as expectativas que 
temos com relação aos alunos são muitas. E uma delas é o empreendedorismo. Com 
eles, estamos estudando o que vai proporcionar uma formação integral. Ao concluir 
o curso, o aluno terá o conhecimento das técnicas e, no mínimo, se tornará um 
técnico. O aluno estará apto a se unir com cooperativas e demais grupos, prestar 
serviços técnicos nas diversas áreas de TI e até montar projetos de automação, tão 
demandados hoje em dia. Podem abrir um centro de formação ou organizar grupos 
para transmitir as técnicas, em instituições de ensino. É importante destacar que o 
Polo Marista de Formação Tecnológica existe hoje porque temos grandes parceiros, 
como a Dataprev. 

Vou exibir a reportagem feita sobre um projeto de Robótica de Maristas. O estudante 
tem apenas dois anos de curso e criou o carro totalmente dentro do nosso projeto. O 
trabalho foi apresentado no Campus PAE no ano passado. É um carrinho construído 
com sucata, motor de máquina copiadora e controlado por um laptop 
recondicionado, usando a porta paralela. São tecnologias fáceis que fazem da 
criatividade o principal ingrediente.

Exibição de vídeo 2

Conseguimos a doação de uma Parati e o desafio é automatizá-lo. Ele será 
controlado do lado de fora via internet ou wireless. Os alunos estão ansiosos para 
começar. Com isso, é possível perceber que a central é mesmo toda artesanal.

No segundo passo, os alunos aprendem a montar uma placa de circuito impresso. O 
último projeto apresentado no Campus PAE é uma cadeira de rodas, recebida na 
sucata, e que ganhou motor, dois motores de limpador de para brisa e Arduíno. Mas a 
grande ideia, que partiu de um aluno, é a de permitir que a cadeira se movimente a 
partir do movimento da cabeça. Considero um projeto fantástico. Obviamente, a 
cadeira ainda precisa de muita pesquisa. Mas aqueles que estiveram envolvidos 
nesse projeto já possuem um olhar diferenciado para esta questão. 

Eloir José Rockenbach
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Dataprev: Apenas para reforçar que, pela cota da Dataprev: Vocês já tentaram fazer contato com os 
legislação do Programa Jovem Aprendiz, no caso do Rio professores de física e matemática, a fim de estabelecer 
Grande do Sul, nós teríamos dois jovens trabalhando parcerias? Muitas vezes, os professores não têm 
conosco, tanto pela cota quanto pela norma interna. formação para trabalhar com essa linha. 
Quando vimos a dimensão do projeto, conseguimos o 

Cesmar: Com certeza. Sempre abrimos espaço aos patrocínio da diretoria para ampliar o número de vagas professores da rede pública. Já tivemos parcerias com de dois para seis jovens, usando a cota máxima que nós vários municípios, desenvolvendo trabalhos com poderíamos dentro do Programa Jovem Aprendiz. O professores. Mas ainda estamos a caminho do que nos remete ao que falávamos anteriormente sobre processo formal. É nosso grande sonho.a transversalidade dos programas governamentais. É 
muito legal ver ali os equipamentos. Pode ser que Dataprev: Eu entendi que os participantes do progra-
algum deles tenha sido da Dataprev ou do Serpro ou de ma são recrutados dentro da comunidade. Eles têm um 
alguma entidade parceira. tempo determinado de aprendizado? Como funciona? 

E se tem esse tempo, ao término da aprendizagem, Dataprev: Acompanho o projeto faz bastante tempo. existe algum convênio, alguma coisa, algum outro Em Brasília, a Dataprev ajudou a montar o termo de projeto, que possa propiciar empregabilidade para ele?contratação dos jovens. Mas uma coisa que acho 
importante reforçar é a disposição de vocês em Cesmar: Hoje, os nossos meninos realmente são 
disseminar esse conhecimento. No caso do link com a oriundos do entorno. Eles dependem muito do projeto. 
escola pública, eu gostaria de saber um pouco mais No CRC, eles permanecem um ano e passam por vários 
sobre o assunto e se há possibilidade de esses jovens módulos. Damos também apoio intermediando as 
participarem como monitores nas instituições de demandas de várias instituições, como por exemplo da 
ensino. Tem algum programa institucionalizado? Acho Caixa Econômica Federal que sempre nos pede alunos 
que vocês devem fazer participações e cursos para serem empregados e costumamos indicá-los. No 
eventuais em programas das escolas públicas, mas a Telecentro BR, vários dos egressos do CRC são hoje 
institucionalização eu acho importante. Eu gostaria até monitores. Além de já existir uma cooperativa com os 
de ouvir um pouco mais sobre isso, porque a gente egressos, surgiu a Cooperativa de Prestação de 
sempre pode ajudar. Serviços Técnicos (Coptec), que é uma cooperativa 

organizada com os alunos.Cesmar: Como instituição, sempre temos a preocupação 
de auxiliar por meio de eventos e demais formas de 
apoio. Mas isso ainda não ocorre de maneira formal. O 
motivo é a falta de recursos humanos. Hoje estamos 
dentro do polo, dentro da província e temos poucas 
pessoas capacitadas. Falta avançar mais nesse sentido.

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Eloir José RockenbachRobótica livre e metarreciclagem no polo marista de formação
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O programa Computadores para Inclusão teve início no Ministério do Planejamento 
de Orçamento e Gestão, em 2004. Ao longo desses anos, tem contado com vários 
parceiros, incluindo os colégios Maristas, no Rio Grande do Sul e Recife. 

Temos como objetivo, no Ministério das Comunicações e na Secretaria de Inclusão 
Digital (SID), consolidar uma política pública de inclusão digital, em que o uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) seja considerado um direito de todos 
os brasileiros e uma ferramenta para a cidadania, garantindo oportunidade de 
acesso a todo cidadão. 

Baseado nisso, na secretaria, trabalhamos com o conceito específico de inclusão 
digital. E o que é inclusão digital para nós? É a apropriação das tecnologias, das 
tecnologias de informação digital de comunicação, incluindo acesso à infraestrutura 
e garantindo o uso efetivo desses mecanismos. E  por que utilizamos esse conceito? 
Porque, para nós, as TICs alteram a forma como o conhecimento é adquirido, 
armazenado, processado, transmitido e disseminado entre a população.

Trabalhamos com quatro dimensões. A primeira é o acesso. Garantir o acesso por 
meio de uma infraestrutura adequada e dispositivos de conexão. A segunda é a 
formação por meio de processos que integram pessoas em rede, por meios de 
conteúdos para a população e para as pessoas que estão em extrema 
vulnerabilidade social, que sejam pertinentes, produzidos e disseminados por todos. 
A terceira dimensão é a avaliação contínua dessa política pública. 

Trouxemos alguns dados, que mostram o contexto nacional e as desigualdades que 
há no Brasil. Pela tabela, pode-se ver que a população das regiões Norte e Nordeste 
ainda carece muito de acesso à internet. Então, uma das diretrizes da Secretaria de 
Inclusão Digital é diminuir essa diferença, por meio de várias ações, dentre elas o 
projeto Computadores para Inclusão, os Telecentros BR e as Cidades Digitais.

Aqui temos uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI/BR), em que 
nós temos as desigualdades por classe econômica. Vemos que a porcentagem de 
domicílios com acesso à internet das populações das classes “D” e “E” e “C” ainda é 
muito pequena e nossa intenção é exatamente aumentar a quantidade de acesso, de 
modo que todos tenham acesso à informação e à capacitação e à formação de todas 
as diretrizes que a secretaria propõe. Atuamos com o Fórum Interministerial para 
Inclusão Digital, que envolve vários Ministérios. 

Os Telecentros BR são a integração de todos os telecentros apoiados, a integração dos 
telecentros comunitários. Este era um programa específico do Ministério, (antes da 
criação da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, em maio de 
2011), em que os telecentros e os kits eram entregues montados para as prefeituras.

Computadores para inclusão digital: descarte 
responsável, formação profissional e inclusão digital

Cristina Kiomi Mori¹
Ministério das Comunicações (MC)

¹Diretora de Articulação da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações.
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A intenção é que esses telecentros se incorporem aos telecentros BR, junto com os 
kits que são do programa  Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão 
(Gesac), pelos Telecentros apoiados pelo programa Gesac. A entrega dos Telecentros 
BR está prevista para junho. 

Dentro do programa Telecentros BR, nós temos a Rede Nacional de Formação para 
Inclusão Digital, composta por sete polos regionais de formação, que são 
responsáveis pela formação do conteúdo e da formação dos monitores nos 
telecentros, apoiados pelo Ministério, incluindo agora, a partir de novembro, todos 
os telecentros, os comunitários e os Gesac. Os monitores desses telecentros podem 
participar do curso de formação.

Integração ao Brasil sem Miséria e garantindo também acessibilidade. Temos muita 
dificuldade com acessibilidade no meio rural e isso está sendo muito questionado. 
Temos mais de 9 mil telecentros apoiados e garantir acessibilidade nesses 9 mil 
telecentros, pela grandeza, do projeto, é muito difícil. Temos o programa de Inclusão 
Digital para juventude rural, em que jovens de comunidades quilombolas, de 
assentamentos de reforma agrária e de comunidades ribeirinhas, estão sendo 
capacitados para uso das TICs, principalmente para uso dessas tecnologias, como 
forma de promoção ou na ajuda da sua agricultura familiar. Por exemplo, o jovem 
pode ser capacitado para receber e utilizar essas tecnologias como forma de vender 
o seu produto ou melhorar a sua produção nesse tipo de objetivo.

Existe também o projeto Cidades Digitais, oficialmente lançado hoje, às 11 horas, 
com políticas de garantir infraestrutura a 80 municípios, priorizando a região Norte e 
Nordeste, com municípios de até 50 mil habitantes. E o que importa para nós aqui é o 
projeto Computadores para Inclusão; como já falei, ele teve início em 2004. O foco, no 
lançamento, era o recondicionamento dos computadores e a formação de jovens em 
situação de vulnerabilidade. Ao todo, até 2010 foram constituídos sete centros de 
recondicionamento, os dois últimos em 2010, implantados nas cinco regiões do país, 
e compatibilizando com o objetivo do Ministério das Comunicações.

Atualmente, o foco é a formação dos jovens baseada no recondicionamento. O 
recondicionamento é o instrumento para a formação desses jovens. No final do ano 
passado, foi feita uma seleção pública, porque quando nós éramos do Planejamento 
nós fazíamos avaliação técnica das propostas e íamos visitar os centros, conhecer a 
infraestrutura da proponente e conveniávamos com essas entidades. No ano 
passado, saiu um decreto de convênios, dizendo que, para conveniar com entidades 
privadas, sem fins lucrativos, era necessário realizar chamamento público. Então, 
em outubro, fizemos uma força tarefa no Ministério e decidimos que seria 
necessário fazer um chamamento público para continuar com o projeto do CRC, com 
o programa Computadores para Inclusão e, assim, conseguimos manter seis centros 
de recondicionamento.

Algumas entidades nos apresentaram propostas. Contudo, muitas proponentes 
apresentaram propostas para implantação de centros, mas não tinham nem a 
infraestrutura. Então acabou que, dos sete, conseguimos manter seis, porque o 
último não tinha infraestrutura adequada. Então temos hoje: Porto Alegre, Brasília, 
Belo Horizonte, Recife, Belém e Lauro de Freitas. No início, conseguiu-se manter, 
também, um CRC em cada região do país. Existe a dificuldade em receber mais 
material. Acho que todos os CRCs estão saturados de equipamentos, porque muitas 

Cristina Kiomi Mori
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vezes chega lixo eletrônico. Muito lixo e pouco equipamento é reutilizado na verdade.

Mas por que chega muito lixo? Porque nós temos um decreto, que se aplica a toda 
Administração Pública Federal, que determina que os órgãos da Administração Pública 
Federal têm que comunicar ao Ministério do Planejamento, na verdade, encaminhar 
uma planilha, em que eles mostram os bens inservíveis, ociosos, antieconômicos que 
eles têm para desfazer, e o Ministério dá a diretriz que ele bem entender. Esse decreto 
diz que a diretriz, os bens e mobiliários de informática podem ser encaminhados para 
projetos de inclusão digital. Antigamente, não havia uma definição sobre o que se 
poderia doar e o que o CRC não poderia receber. Na verdade, houve diversas tentativas 
de conversar com os órgãos. Na maioria das vezes, o CRC entra em contato com o 
órgão, - pois o CRC só quer o equipamento que, de fato, será reutilizado - e os órgãos 
sempre argumentando que “ou você leva tudo ou não leva nada”.

Isso, de fato, foi, e ainda é, um problema. Estamos tentando mudar, conscientizando 
melhor os órgãos. Na Secretaria de Inclusão Digital, montamos um fluxo com a 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) no Planejamento, pois eles 
ainda são responsáveis pelo processo de desfazimento no Governo Federal. 
Montamos o seguinte fluxo: o órgão encaminha para a SLTI o que ele tem disponível; 
a SLTI consulta SID sobre o reaproveitamento desse equipamento e é a SID que 
informa o CRC de destino. Escolhemos o CRC e informamos a SLTI qual CRC receberá 
os equipamentos. A doação é direta, entre o órgão da Administração Pública e o CRC. 
Tivemos, para isso, que criar critérios de aceitação de doação.

Hoje, a CRC aceita apenas bens de informática ociosos, recuperáveis e 
antieconômicos. Muitas vezes, as planilhas vinham com bens irrecuperáveis e isso 
foi um dos fatores que fez com que as CRCs ficassem abarrotadas de equipamentos. 

Nossa intenção na logística reversa é evitar que a indústria imponha ciclos que 
eliminem a reutilização desses equipamentos, de forma a permitir compras 
sustentáveis. Uma logística reversa com reciclagem e destino final adequado e uma 
reutilização, conscientização e profissionalização baseadas no programa 
Computadores para Inclusão.

Cristina Kiomi Mori
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

telecentros no Acre, kits  de equipamentos Dataprev: Tem sido um problema muito grande o custo 
recondicionados; em Roraima também, se não me do transporte, que fica a cargo da empresa pública que 
engano. Seria mais vantajoso e mais barato o próprio está descartando. Eu te pergunto se tem alguma 
Pará fazer essa entrega. E menos custoso e mais novidade nessa questão. Até há uns quatro anos, 
rápido também saindo daqui de Brasília. Portanto, discutia-se com o Ministério da Defesa alguma solução 
recurso o CRC tem. Precisa ser uma conversa entre os de logística para isso.
órgãos que fazem esse desfazimento e o próprio CRC 

A outra questão que me preocupa um pouco é a cadeia para achar a melhor maneira de fazer esse transporte. 
obrigatória do processo burocrático da informação, que, Ainda é um pouco obscuro, não posso te garantir que 
para alguns companheiros aqui nesse debate, pode ser tem recurso para transporte; às vezes, pode acontecer 
um pouco mais complexa, porque não trabalham com a que não tenha de fato.
área do descarte com desfazimento. Eu queria saber 

Correios: Na diretoria de Brasília, estou na equipe do também se tem alguma novidade nisso?
assessor do diretor e estou cuidando, também, dessa 

Ministério das Comunicações: Até a SLTI mandou uma parte onde se tem realmente uma grande dificuldade: a 
proposta do decreto para nossa análise, encaminhando de pegar esses equipamentos e doar para as 
todo o processo de desfazimento para o Ministério das instituições que trabalham voltadas para o social. 
Comunicações. É claro que isso desburocratiza e é Tivemos justamente algumas situações dessas, em 
melhor, que dá agilidade ao processo. O problema é que que não conseguimos. Com a rádio comunitária, 
até os CRCs reclamam disso, pois, normalmente, estivemos com uma escola que eu peguei processo em 
quando eles entram em contato com o órgão, a própria atraso e resolvi fazer um mutirão. Peguei meu próprio 
burocracia existente para fazer o processo de veículo e fui à escola conversar com a direção. 
desfazimento, faz com que o processo ocorra a partir 

A diretora disse que aquilo era quando ela ia ser do primeiro contato e demore um ano, mais ou menos, 
candidata à diretora da escola e, agora, ela estava até se concretizar. Se pensarmos que um convênio para 
terminando o mandato e não queria mais.a manutenção de um CRC dura um ano, é capaz de um 

convênio, que teve início em janeiro, termine em E isso gera morosidade, pois temos todo um trâmite dezembro. Se você faz o contato com o órgão em maio, em que o Tribunal de Contas pega todo mundo. Então você não vai receber os equipamentos durante a tem toda essa preocupação por ser órgão público. vigência do convênio, o que é muito ruim. Tenho interesse em, depois, bater um papo com você 
sobre isso, devido a sua vasta experiência, pois estou Estamos analisando esse decreto, porque, na verdade, 
realmente querendo adquirir mais experiência para transferiram mais algumas obrigações para nós, o que 
tentar executar o trabalho, com maior qualidade e realmente, nos preocupa, porque faltam recursos 
maior agilidade. O nosso grande problema é que, às humanos na Secretaria. Temos diversos projetos e, se 
vezes, temos muito equipamento no depósito do setor começarmos a cuidar do desfazimento do Governo 
Oeste, que fica parado lá e temos que mandar para Federal, vai ser muito difícil. No entanto, há a intenção de 
leilão, pois o equipamento vai se depreciando e não se padronizar esse recebimento, de forma a agilizar o 
consegue dar esse encaminhamento. processo entre CRC e o próprio órgão e entre a própria 

SLTI e a SID. No decreto, se não me engano, tem um Dataprev: Trago para a discussão mais um elemento dispositivo que fala o seguinte: caso o Ministério do que acho que já é considerado pelo projeto, porém, Planejamento não se manifeste em 30 dias, o órgão pode temos agora uma nova realidade dentro da Dataprev e, fazer o desfazimento da forma que ele bem entender, por acredito que, nas empresas de tecnologia, isso já está si só; ou seja, em não havendo resposta do Planejamento, mais incorporado. Isso vai possivelmente sendo o órgão já está liberado para fazer o desfazimento. ampliado, sendo adotada essa medida também em 
outros órgãos que possuem equipamento sob a guarda. Com relação ao transporte, o CRC tem recurso para 

transporte, mas esse recurso é recurso do processo de Estamos vinculando o uso do equipamento ao termo desfazimento, recurso para transporte dos Telecentros de garantia. Então, se um equipamento tem três anos BR para recebimento de outras doações; resulta que o de garantia, ele é usado durante três anos e, ao final recurso de transporte que ele tem é bem escasso. Se desse período, ele é ainda um equipamento você imaginar que o CRC Gama teve que entregar a 
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relativamente novo, mas, finalizada a garantia, faz-se a CRCs, para esse equipamento inservível, é que eles 
substituição, porque é menos oneroso fazer a procurem empresas cadastradas no órgão ambiental 
substituição do que pagar manutenção desse estadual ou municipal que tenham competência para 
equipamento sem a garantia. Essa já é uma realidade fazer o descarte adequado, porque não temos como 
na Dataprev e acredito que no Serpro também e em direcionar isso e nem podemos. Sobre o órgão se 
outras empresas que trabalham com tecnologia. Isso adequar a essa política de desfazimento, como ele não 
vai se espalhar pelo Governo. é obrigado a seguir o decreto, eu acho que, se não tiver 

uma legislação aqui, no Distrito Federal, que fale sobre Temos essa realidade: os CRCs estão abarrotados de o desfazimento dos bens de informática, seu contato equipamentos,  que, em muitos casos,  são pode ser direto com os CRCs, sem o menor problema.praticamente inservíveis, ou estão muito tempo em 
depósito. Fica, então, um alerta para nós revermos Eles podem receber de pessoas físicas, de empresas, 
essa classificação e essa forma de desfazimento, uma de outros órgãos, que não precisam seguir o processo 
vez que isso é todo um processo burocrático, legal, com de desfazimento. É claro que vai depender da 
o qual se tem dificuldade de lidar; considerar o material capacidade de armazenamento deles. Sei que tem 
realmente, para se adequar à classificação existente, outro CRC aqui em Brasília, que não só o CRC do Gama, 
teríamos que fazer mil provas e tal. Para alguns órgãos, que eu acho que é em Samambaia, Estação de Meta 
já foi possível avançar, mas, para outros, ainda não: o Reciclagem, é isso. Eles também têm total interesse 
desfazimento é difícil. Também deveríamos trabalhar em receber os equipamentos, que estiverem em 
com esse cenário futuro de escassez de materiais, para condições de fazer recondicionamento. Teve outra 
continuar esse processo. pergunta. Eu acho que foram três, não?

Já fazia um tempo que eu não lidava com esse tema, em Fundação Banco do Brasil: Estando os CRCs lotados 
que nós já evoluímos bastante: a questão do re- com o estoque cheio, sem dar vazão, a Fundação tem 
condicionamento, a sustentabilidade, também para um Projeto de Estação de Meta Reciclagem, que é 
focar na educação. O foco é educação. Devemos semelhante ao conceito CRC. Nós temos hoje 4 
pensar, a médio e longo prazo, que esses insumos, com estações no Brasil. Tem a de Samambaia, aqui, no 
os quais trabalhamos, hoje, nos centros de recon- Distrito Federal. Temos a de São Paulo. Temos a de 
dicionamento e nos projetos ligados à inclusão digital, Contagem, em Minas Gerais e temos em Teresina, no 
vão se tornar mais escassos. Piauí. Se o CRC está lotado, as Estações de Meta 

Reciclagem precisam de estoque.
Instituto Ambiental: Não trabalho com desfazi-
mento. Sou educadora ambiental, trabalho com Entendemos que a questão dos órgãos estaduais e 
agenda ambiental do órgão, mas temos lidado com municipais aderirem ao programa seja particular de 
essa questão dos resíduos eletrônicos. No  Instituto cada um, não existe algo que obrigue a isso. O pessoal 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais do resto do Brasil não tem ideia do tamanho que é a 
Renováveis (Ibram), não geramos muito isso, pois o Petrobras, no Rio de Janeiro e da quantidade de lixo 
Ibram é um órgão pequeno, mas, antes, tínhamos eletrônico que ela tem. É uma coisa impressionante, 
computadores alugados e agora os computadores são uma coisa que chega a ser absurda! E não sabemos o 
próprios; então, provavelmente daqui a alguns anos, que é feito, por exemplo. E existem, parecem ser coisas 
vamos nos desfazer deles. desconexas, mas está tudo conectado.

Eu queria saber se esse programa do Governo Federal O Governo, nas suas diversas esferas, não só na 
poderia também receber dos governos estaduais? E, Administração Pública direta, todas as autarquias e 
tendo em vista essa questão da saturação, se vocês empresas públicas têm. O que para eles é descarte, 
indicam outras instituições, ONGS, que possam para os CRCS e para as Estações de Meta Reciclagem é 
receber esses materiais? E também se tem alguma matéria-prima. Quem poderia imaginar que, com o lixo 
indicação para esses bens inservíveis? Se o programa eletrônico, se poderia fazer um carrinho? Imagina a 
não pode receber e se eles dão alguma indicação de questão da própria sensibilidade, o quanto isso pode 
qual deve ser a destinação correta? mudar e quanto isso pode baratear os custos para 

quem está precisando. Então eu acho que são coisas 
Ministério das Comunicações: Sobre os bens ainda muito incipientes. Como você falou, no Acre, tem inservíveis, como não é atribuição do Ministério das que levar daqui de Brasília.Comunicações verificar a capacidade das empresas ou 
de qualquer outra entidade que coleta esse tipo de Em vários locais, temos telecentros, espalhados por 
resíduo. A nossa recomendação, inclusive para os todo o país e com oportunidade de colocar outras CRCs 
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e outras estações de meta reciclagem até da Fundação 
em outros locais, como na própria Amazônia, pois só 
tem em Belém. Eu estou falando de tudo isso para 
trazer aqui uma proposta: a discussão de toda essa 
questão que o Ministério das Comunicações tem, 
centralizando esse processo, poderia ser ampliada, 
para empresas do setor privado, também. Nós temos 
empresas do setor privado gigantes, como, por 
exemplo, a Vale, que poderia ajudar nisso, quer dizer, 
mobilizar toda a sociedade nesse contexto.

Eu queria falar que se tem um computador sobrando no 
estoque no CRC, manda para a Estação de Meta 
Reciclagem ou faça contato com a Fundação Banco do 
Brasil, que nós resolvemos.

Ministério das Comunicações: A gente tem um 
interesse em fazer um acordo de cooperação, para que 
esses bens do processo de desfazimento possam ser 
encaminhados para essa Estação de Meta Reciclagem, 
em Samambaia. Só falta estrutura e um pouco de 
tempo, mas nós estamos com essa intenção.

Dataprev: Estamos fazendo de tudo, na Dataprev, para 
encaminhar o lote, que requer uma atenção especial, 
mas a Dataprev está fazendo uma destinação de 
equipamento para o Programando o Futuro. A questão 
do Rio de Janeiro é particular. A sede da Dataprev é aqui 
em Brasília, mas ela é muito grande no Rio  e tem muito 
desfazimento lá. Esse é o nosso grande problema. 
Quando eu falei de transporte, não foi à toa. 
Normalmente, temos que mandar para São Paulo ou 
Belo Horizonte e isso tem um custo envolvido, que é 
um custo muito alto de carregar uma carreta. Eu sei que 
vocês estão discutindo ainda sobre isso, mas não ter, 
no Rio, um CRC, uma Meta Reciclagem, tem sido um 
problema muito grande.

Ministério das Comunicações: Quando eu fui a Niterói, 
no ano passado, eles tinham essa intenção.

Dataprev: Niterói está tentando há três anos. O próprio 
Rio de Janeiro tentou o CRC, mas não conseguiu, parece 
que tem algum problema de transporte. 
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