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Resumo 

O presente artigo buscou analisar como a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

através das atividades de Gestão do Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens públicos, têm 

auxiliado instituições públicas a trabalharem a gestão com responsabilidade socioambiental. 

Desta forma este estudo tem por objetivo apresentar o desenvolvimento das instituições 

públicas: Casa da Moeda do Brasil (RJ) e Caixa Econômica Federal que voluntariamente 

aderiram ao programa A3P em sua metodologia de planejamento, resultando em ações 

práticas e criativas de sustentabilidade. Com efeito, constatou-se que boas práticas de 

desenvolvimento sustentável têm sido aplicadas com eficiência nas atividades públicas e que 

essas estratégias são fundamentais para avançar com a promoção da preservação dos Recursos 

Naturais. 

 

Palavras-chave: Administração Pública; A3P; Recursos Naturais. 

 

1 – Introdução  

Diante das confirmações dos prognósticos acerca da exploração dos recursos naturais, 

torna-se evidente que se fazem necessárias mudanças radicais no sentido de se reverterem as 

tendências da ampla degradação dos ambientes, da revisão dos padrões de produção e 

consumo, e da necessária adoção de novas referências de sustentabilidade ambiental nas 

instituições públicas.   

 Neste contexto, o conceito de “desenvolvimento sustentavél”, surge como projeto 

político e social para humanidade, expressando os anseios coletivos. No Relatório Brundtland, 

apresentado em 1987, o desenvolvimento sustentável é definido como: “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

às suas necessidades”. Trata-se da ideia do uso racional de recursos, trazendo qualidade de 

vida para todos e tendo em vista, ao mesmo tempo, a harmonização dos objetivos do 

desenvolvimento econômico e a conservação ambiental, promovendo um desenvolvimento 

que não esgota os recursos para o futuro.   

 Trigueiro (2012) descreve que: 

Desde realização da Rio-92 consolidou-se o conceito de desenvolvimento 

sustentável como uma ideia-força capaz de encontrar o balanço entre 

crescimento econômico, justiça social e conservação do meio ambiente, 

levando em consideração as futuras gerações (TRIGUEIRO, 2012, p. 118). 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2018), a criação da Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) é considerada um marco histórico no desenvolvimento 
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do direito ambiental, estabelecendo definições legais que garantem a preservação e 

conservação ambiental, fortalecendo os incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias para 

o uso racional e a proteção dos recursos naturais, visando assegurar, a qualidade ambiental, à 

proteção da dignidade da vida humana, e instituindo no desenvolvimento das políticas 

socioeconômicas setoriais os critérios de sustentabilidade socioambiental.  

       

Almeida (2004) entende que: 

O modo pelo qual se dá o uso de recursos naturais é determinante no 

processo de desenvolvimento sustentável, em quaisquer de suas dimensões. 

É fundamental e indispensável, assim, que a sociedade incorpore a visão de 

que os recursos naturais só estarão disponíveis para a atual e as futuras 

gerações se utilizarmos de modo racional, compatível com a preservação e 

os tempos de regeneração e recuperação dos que forem utilizados 

(ALMEIDA, 2004, p.180). 

 

Nessa perspectiva, o grande desafio reside em readequar o comportamento de 

consumo desenfreado relacionando os problemas socioambientais aos nossos hábitos de 

consumo cotidiano. Almeida (2004) ressalta que as responsabilidades da administração 

pública na conscientização e indução de mecanismo de propagação e controle da ideia 

ambiental na sociedade em relação homem e meio ambiente são indissociáveis.  

Berté (2007, p.24) explica que se faz “necessário”, ainda, assumir que a construção do 

conhecimento sobre esta relação se realiza sob a ótica do processo que ocorre na sociedade, 

isso significa que a chave do entendimento da problemática ambiental está no mundo da 

cultura, ou seja, na esfera da vida em sociedade. 

Essas transformações ensejaram e fundamentaram a criação da Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), em 1999, pelo Governo Federal, com o proposito de buscar 

soluções para promover mudanças dos padrões de produção e consumo e, sobretudo estimular 

a adoção de critérios socioambientais na gestão dos órgãos públicos, visando minimizar e ou 

eliminar os efeitos nas práticas administrativas. 

Nessa perspectiva, a aplicação dos conceitos de sustentabilidade no âmbito 

governamental, conduz a uma nova abordagem de gestão, estabelecendo relações a partir de 

valores e condutas, pautadas no incentivo de ações eficazes para a melhoria da qualidade 

ambiental e norteada pelo embasamento sistêmico para um desenvolvimento viável nos 

setores públicos que promova gestão adequada dos recursos naturais utilizados, o manejo 

adequado aos resíduos gerados e a melhoria da qualidade de vida no ambiente do trabalho.

 Baseado nesse pressuposto, o presente artigo, tem como objetivo geral apresentar os 

resultados de ações de gestão sustentável dos recursos naturais executadas pelas instituições 

públicas: Casa da Moeda do Brasil (RJ) e Caixa Econômica Federal que implantaram 

iniciativas políticas socioambientais orientadas pelas ações proposta na A3P, acerca da gestão 

integrada ao uso racional dos recursos naturais e bens públicos, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável e inovação na gestão pública.     

 Nesse sentido, buscou-se identificar e analisar os resultados da aplicação da Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P), inseridas no planejamento estratégico de ações 
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destas instituições que incorporaram princípios e ações de sustentabilidade, de modo a 

apresentar resultados socioambientais positivos para o serviço público e a sociedade. 

2 – Revisão Bibliográfica  

 Esta seção aborda a revisão de literatura que sustenta a pesquisa e análise dos 

resultados. Nesse sentido são apresentados conceitos pertinentes à Administração Pública, 

Agenda Ambiental na Adminitração Pública (A3P) e Uso Racional dos Recursos Naturais e 

Bens Públicos. Dando sequência, para alicerçar o estudo de caso, abordou-se a 

Responsabilidade socioambiental das empresas públicas: Casa da Moeda do Brasil (RJ) e 

Caixa Econômica Federal, como indicadores sociais que mensuram e avaliam a eficiência, a 

eficácia e a efetividade administrativa de uma gestão pública sustentável, por meio do 

engajamento voluntário do programa A3P. 

 

2.1. Administração pública 

A responsabilidade da administração pública na conscientização e indução de 

mecanismo de propagação e controle da ideia ambiental na sociedade reitera que a relação 

homem e meio ambiente são indissociáveis. Berté (2007, p.24) explica que se faz necessário 

“assumir que a construção do conhecimento sobre esta relação, se realiza sob ótica do 

processo que ocorre na sociedade, isso significa que a chave do entendimento da problemática 

ambiental está no mundo da cultura, ou seja, na esfera da vida em sociedade”. 

 Segundo Almeida (2004, p. 220) “as decisões de produtores e consumidores devem 

incorporar os custos ambientais, a fim de reverter à tendência de tratar o meio ambiente como 

‘bem gratuito’ e passar esses custos a outros segmentos da sociedade, a outros países ou a 

futuras gerações.” Entende-se através da citação do autor que a responsabilidade 

socioambiental deve ser estendida aos sujeitos das operações degradantes, para se obter a 

participação efetiva da administração pública no controle das atividades setoriais dos entes 

públicos e privado e do terceiro setor se faz necessário o monitoramento das políticas de 

desenvolvimento sustentável; preços; mercados; fiscais e econômicas.       

Segundo Barata Et al (2015), a gestão ambiental no setor público é uma questão de 

relevância social e econômica, enfatizando a importância da implantação de um sistema de 

gestão ambiental nos órgãos da administração pública. Destaca ainda a relevância da Criação 

da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), que pretende instaurar uma nova 

cultura institucional, visando à mobilização dos servidores para a otimização dos recursos, 

para o combate ao desperdício e para a busca de uma melhor qualidade do ambiente de 

trabalho.  

  A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, discorre sobre a responsabilidade 

inerente ao meio ambiente tanto vinculada a administração pública como também a sociedade 

local. Paes de Paula (2005) considera as modalidades administrativas como ingredientes 

essenciais na execução das políticas públicas. Acrescentando o entendimento da 

administração pública e suas diversas faces, que devemos considerar na busca do enfrentar 

dos paradigmas que dificulta o avanço social do país além da visão política deste. 

           Segundo Secchi (2009) “desde os anos 1980, a administração pública em todo o 

mundo realiza mudanças substanciais as políticas de gestão pública e no desenho de 

organizações pragmáticas”. Sendo assim a mudança destes cenários sejam eles econômicos, 
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financeiros, sociais ou ambientais passa pela iniciativa da administração pública que através 

da governança pública, e reformas podem mudar, de maneira mais rápida, a condução e visão 

da sociedade às questões do Estado, frente à sua capacidade de solucionar problemas. 

 

2.2. Agenda Ambiental da Administração Pública-A3P 

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), desenvolvido pelo Ministério 

do Meio Ambiente, visa implantar responsabilidade socioambiental nas atividades 

administrativas e operacionais da Administração Pública, incentivando a adoção de padrões 

socioambientais na gestão dos Órgãos Públicos, com o intuito de minimizar e ou eliminar os 

impactos de suas práticas administrativas e operacionais no ambiente. A A3P foi idealizada 

em 1999 e somente dois anos depois foi oficialmente criado o Programa Agenda Ambiental 

na Administração Pública.  

Em sua trajetória, reconhecimentos significativos foram evidênciando sua importância 

na adequação do comportamento do consumo, na administração pública, aos preceitos 

contitucionais, sendo premiada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), como “O melhor dos exemplos” na categoria Meio Ambiente 

e relevância do trabalho da A3P e os resultados positivos com a sua implantação.  

Segundo Cavalcante (2012), “O ambiente sustentável e a política socioambiental 

merecem destaque na sociedade hodierna. Busca-se colocar em prática ações ambientais nas 

empresas politicamente atualizadas sob o ponto de vista ambiental”, entende-se que essa 

atualização sugerida venha através de políticas de incentivos e escolha de ferramentas, que 

conduzam essas instituições ao interesse a adesão dessa responsabilidade ambiental. A 

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), vem como uma grande propulsora dessa 

inserção da organização pública a temática ambiental.  

Para Hüller (2010), a Agenda surge como uma grande ferramenta da gestão ambiental, 

além de levantar a temática ambiental em suas diversas áreas como: o uso racional dos 

recursos naturais e bens públicos, o descarte de resíduos sólidos, etc. Através de sua diretriz 

primordial que é sensibilizar servidores e colaboradores do serviço público ela conduz a uma 

maior ampliação dos conhecimentos e técnicas de preservação e cuidado com o meio 

ambiente. 

CONAMA (2011) evidencia que a A3P tem como princípios a inserção dos critérios 

socioambientais nas atividades regimentais, que vão desde uma mudança nos investimentos, 

compras e contratação de serviços pelo governo até a uma gestão adequada dos resíduos 

gerados e dos recursos naturais utilizados, além de promover a melhoria na qualidade de vida 

no ambiente de trabalho. 

No tocante ao estímulo, reflexão e mudanças de atitudes dos gestores, observa-se que 

o engajamemento no programa que é vonluntário busca fortalecer o incentivo de uma gestão 

mais sustentável, adequando o comportamento de consumo aos preceitos constitucionais e a 

um novo modelo de gestão pública.  

A agenda conta com 5 eixos que são: Uso Racional de Recursos Naturais e Bens 

Públicos; Gestão Adequada dos Resíduos Gerados; Qualidade de Vida no Ambiente de 

Trabalho; Sensibilização e Capacitação dos Servidores; e Licitação Sustentável. Em 2016, 

houve a inserção de mais um eixo temático intitulado: Construções Sustentáveis (Quadro 1). 
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Cada um desses eixos temáticos contribui para a identificação das problemáticas ambientais e 

possíveis soluções. Esta pesquisa irá se basear na utilização do eixo: Uso Racional dos 

Recursos Naturais e Bens Públicos, em instituições Públicas. 

Em agosto de 2017, haviam aderido e integrado a Rede A3P, entre outras instituições: 

a Presidência da República, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Câmara 

dos Deputados, a Escola Nacional de Administração Pública, o Hemorio/RJ, a Universidade 

Federal Fluminense, a Casa da Moeda do Brasil (RJ), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal; a Caixa Econômica Federal e diversas prefeituras municipais (MMA, 2017). 

Somando um total de 810 instituições públicas e privadas, além de pessoas física e jurídica. 

 

Quadro 1 – Eixos Temáticos 

Eixo Temático Implicação Ações 

Uso Racional de 

Recursos e Bens 

Públicos 

Evitar o desperdício. 

Usar racionalmente a energia, água, 

madeira, papel, copos plásticos e outros 

materiais de expediente. 

 

Gestão adequada dos 

resíduos gerados 

Destinar corretamente os 

resíduos gerados. 

Adotar a política dos 5R’s, reduzir o 

consumo e combater o desperdício. 

 

Qualidade de vida no 

ambiente de trabalho 

Facilitar e satisfazer as 

necessidades do trabalhador 

(resultará no aumento de sua 

produtividade). 

Melhorar as condições ambientais; 

promover a saúde e segurança, incluindo 

o acesso aos portadores de deficiência 

física; incentivar a integração social; 

usar e desenvolver as capacidades 

humanas, aproveitando as habilidades de 

cada um; dar autonomia para cada 

servidor desempenhar sua função; 

respeitar a liberdade de expressão e 

privacidade pessoal. 

 

Sensibilização e 

Capacitação 

Mudar os hábitos, 

comportamento e padrões de 

consumo. 

 

Criar e consolidar nos servidores a 

consciência cidadã da Responsabilidade 

Socioambiental por meio de capacitações 

(palestras, mini-cursos, apresentações, 

fóruns). 

 

Licitações Sustentáveis 
Promover a responsabilidade 

socioambiental nas compras 

Evitar compras desnecessárias; 

identificar com o máximo de detalhes 

possíveis a descrição de produtos 

sustentáveis. 

 

 

 Em 2009, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), criou um selo de três cores para 

distinguir e diferenciar o empenho das entidades públicas na condução da agenda ambiental 

na Administração Pública (A3P): verde para as instituições que fizeram a adesão formal, prata 

Fonte: Adaptado de MMA – Cartilha A3P, 2009. 
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para os que entregaram o relatório anual e a laranja para os vencedores do prêmio melhores 

práticas da A3P (Figura 1). Já foram realizadas 6 edições de premiações, que teve como 

objetivo reconhecer o mérito das iniciativas Municipais, Estaduais e Federais na promoção de 

práticas de ações sustentáveis e iniciativas inovadoras de responsabilidades socioambiental na 

Administração Pública.          

 Para concorrer ao selo laranja do prêmio melhores práticas da A3P é necessário ter 

adquirido o seu selo da cor verde e prata, além de ter um projeto que tenha iniciativa 

inovadora de sustentabilidade na Gestão Pública. Alguns órgãos/e ou instituições ligadas ao 

eixo Uso Racionais dos Recursos Naturais e Bens Públicos já ganharam o premio melhores 

práticas da A3P como: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; DATAPREV-RJ; 

Prefeitura Municipal de Mesquita-RJ, além da Casa da Moeda-RJ, que foi a segunda colocada 

no ano de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

2.3. Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos 

Governo do Brasil (2010) o departamento de ciência e tecnologia define os recursos 

naturais, como não infinitos trazendo uma alerta para o uso de maneira saudável dos recursos, 

levando ao entendimento de que o uso consciente é o caminho para manutenção e 

conservação do Meio ambiente e que o uso de maneira inconsequente levará a escassez e falta 

destes recursos trazendo mudanças em todos os níveis da sociedade, provocando o declínio 

moral, ético, e econômico da sociedade.    

Segundo definição do código civil, em seu artigo 99, bens públicos são: 

 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço 

ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou 

municipal, inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de 

direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se 

dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que 

se tenha dado estrutura de direito privado. 

 

Para ampliarmos o entendimento de bens públicos também temos a contribuição de 

Guimarães Et Al (2015), dos bens de uso comum do povo, como rios mares, estradas ruas e 

Fonte: Cartilha Ministério do Meio Ambiente (2009). 

Figura 1 – Selo Sustentabilidade na Administração 

Pública 
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praças. Os bens de uso especial, como edifícios ou terrenos destinados a serviços ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de 

suas autarquias, e os bens dominicais. 

Dulley (2004) introduz noções sobre meio ambiente, natureza e recursos naturais, 

ajudando na definição e entendimento do que seria cada um, contribuindo para uma maior 

visualização e filtragem das utilizações de cada um, além da interligação dos mesmos e o 

importante papel dos gestores para com a mitigação dos impactos ambientais a eles 

ocasionados. 

 

2.4. Responsabilidade socioambiental empresarial e Sustentabilidade 

 Os preceitos constitucionais apontam sobre a responsabilidade ambiental que deve ser 

compartilhada e comum a todos os seguimentos da sociedade. Esses indicadores impulsionam 

governos e empresas a pensarem a sociedade com interfase com a natureza, da qual é um 

subsistema, cujos recursos são extraídos para viver. Daí a indução da responsabilidade 

socioambiental empresarial, que têm por objetivo promover orientação de medidas que 

contribuam para a produção e o consumo sustentáveis. Trata-se da ideia do uso de bens e 

serviços que atendam às necessidades básicas, proporcionando uma melhor qualidade de vida 

para a sociedade, incorporando alternativas possíveis para minimizar o uso de recursos 

naturais e materiais e os custos ambientais e sociais.     

 Essas práticas permitem avançar com a conservação dos recursos naturais, mantendo 

sua vitalidade e a integridade em consonâcia com a sustenbalidade. O conceito de 

“sustentabilidade” é, no dialeto ecológico, os procedimentos que tomamos para permitir que a 

terra e seus ecossistemas se mantenham vivos, protegidos e conservados. Boff (2015) revela 

que a sustentabilidade fundamentalmente siginifica: 

 O conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e a 

integridade da Mãe Terra, a preservação de seus ecossitemas com todos os 

seus elementos físicos, químicos, e ecológicos que possibilitam a existência 

e a reprodução da vida, o atendimento das necessidades da presente e das 

futuras gerações, e a continuidade, a expansão e a realização das 

potencialidades da civilização humana em suas várias expressões (BOFF, 

2015, p.14). 

 

2.5. Desenvolvimento socioambiental das empresas públicas: Casa da Moeda do Brasil 

(RJ) e Caixa Econômica Federal. 

 A responsabilidade socioambiental se fundamenta na importância de criar estratégias 

de negócio que atenda a demanda da prestação de serviços de qualidade, preço e cumprimento 

da legislação e, sobretudo contribua para a minimização dos problemas sociais e os impactos 

ambientais. De acordo com Young (2004 apud BUSCH, 2009, p.2) “As empresas têm 

corresponsabilidade na solução dos problemas sociais e ambientais, pois têm poder político e 

habilidade de mobilizar recursos financeiros e tecnológicos para desenvolverem ações que 

podem ser replicadas pelos outros atores sociais”. 

No que tange à União, o programa A3P do MMA, ganhou grande relevância através 

dos resultados positivos com sua implantação em entidades e órgãos federais, pois objetiva 
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aprimorar a eficiência dos serviços prestados e reduzir os impactos ambientais da gestão 

pública, tornando-a referencial de sustentabilidade nas atividades públicas. Reis (2005, p. 1) 

descreve: “o modelo de desenvolvimento sustentável deve ser capaz não só de contribuir para 

a superação dos atuais problemas, mas também de garantir a própria vida, por meio da 

proteção e manutenção dos sistemas naturais que a tornam possível”. O eixo Uso Racional 

dos Recursos Naturais e Bens Públicos da A3P relaciona os seguintes aspectos a serem 

considerados: combate ao desperdício, reaproveitamento dos recursos, uso ou manejo 

racional, redução de consumo, e redução de gastos. (BRASIL, 2017). 

Por fim, enfatizou-se as ações executadas pelas empresas públicas: Casa da Moeda do 

Brasil e Caixa Econômica Federal, no âmbito do desenvolvimento sustentável, norteadas pelo 

princípio da Agenda Ambiental na Administração Pública. Estas aderiram o programa A3P e 

vem realizando projetos que reduzem os impactos socioambientais negativos no cumprimento 

das exigências legais, atuando no controle do desperdício e no uso /manejo sustentável dos 

recursos naturais. 

 Como indicadores de sustentabilidade foram possíveis destacar: a Casa da Moeda do 

Brasil (RJ), que aderiu os princípios da Agenda Ambiental e instituiu em suas atividades com 

iniciativas de reflorestamento voluntário para neutralização das emissões de Gases Efeito 

Estufa em 2013, e a utilização de um sistema de produção mais limpa a partir da impressão 

calcográfica que demanda a utilização de grande quantidade de água em 2014.  

Em parceria com o Instituto Chico Mendes (ICMBio), o reflorestamento foi realizado 

na Reserva Biológica União, com o plantio de 205 mil mudas de árvores nativas da Mata 

Atlântica, sendo recuperados 137 hectares (Figura 2). O aspecto social foi um dos diferenciais 

notados, uma vez, que para a demanda das mudas nativas, houve o incentivo aos viveiros 

locais, gerando emprego e renda para as comunidades do entorno.   

 Quanto ao Sistema de Reaproveitamento de Solução de Limpeza das impressoras 

calcográficas, após alguns estudos foi possível concluir que a melhor alternativa era remover 

os pigmentos e resinas por processo físico-químico utilizando um sistema evaporativo, sem 

grande interferência na qualidade do impresso e sendo possível também recuperar a água e os 

aditivos principais da solução de limpeza, o sistema Aquasave. (BRASIL, 2017). 

  
Figura 2 - 137 hectares de Mata Atlântica recuperados na Reserva Biológica União localizada no 

Estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade - Casa da Moeda 
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Outro importante indicador de sustentabilidade foram os resultados obtidos na análise 

da gestão das atividades, produtos e serviços da empresa pública Caixa Econômica Federal 

(CEF), onde se verificou que houve um maior empenho para integrar a prática ambiental nos 

processos operacionais, uma vez que os resultados da realização de projetos e ações de 

economia na CAIXA proporcionam resultados financeiros à instituição, resultante da 

diminuição do consumo de recursos naturais. 

 Através do Programa de Racionalização de Gastos e Eliminação de Desperdícios – 

PROGED, instituído pela CAIXA no ano de 2002, surgiu um momento de pós-reestruturação 

nas Instituições Financeiras Federais como um suporte à preservação do equilíbrio 

econômico-financeiro, objetivando a potencialização do uso de recursos, a revisão de 

processos operacionais, o controle e a racionalização dos gastos. (BRASIL, 2017). 

 Outra importante ação que se verifica da CEF é a eficiência ambiental através da 

Agência Jardim das Américas que foi a primeira agência bancária a receber a Certificação por 

meio de Etiquetagem Energética de Edificações com nível de eficiência “A” (o mais 

eficiente), o selo é a conformidade que evidencia requitos de desempenho e padrões de 

eficiência energética do produto ou da edificação. Este sistema faz parte do Programa Procel 

Edifica pelo Programa Brasileiro de etiquetagem do INMETRO, que visa avaliar o grau de 

eficiência na conservação de energia, assim como acontece com os eletrodomésticos: 

geladeiras, máquinas de lavar roupa e louça, etc.     

 Universidades brasileiras através de seus convênios com a Rede de Eficiência 

Energética em Edificações (R3E) realizam um importante papel para a criação da etiqueta de 

eficiência energética para edifícios através de seus laboratórios onde realizam as pesquisas e 

capacitações sobre etiquetagem. A regulamentação é direcionada à aplicação voluntária em 

prédios comerciais, de serviços e públicos. 

 

3 – Metodologia  

O método de análise dos dados utilizados neste artigo se configura como pesquisa 

exploratória, haja vista que não só se embasou em um levantamento bibliográfico relacionado 

à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e a gestão integrada ao Uso Racional 

dos Recursos Naturais e Bens Públicos, como também analisou criticamente os dados obtidos. 

(SILVA; MENEZES, 2005).          

 Os procedimentos realizados para o levantamento das informações foram por meio de 

consulta bibliográfica e documental que permitiu identificar e reconhecer iniciativas que 

foram implementadas aos órgãos, entidades e ou instituição pública, que visam incorporar 

uma nova cultura institucional na busca do uso racional dos recursos naturais. (GIL, 2002, p. 

43).     

Buscou-se a definição do problema de pesquisa, sendo realizada uma revisão de 

literatura em livros, artigos e sites sobre a aplicação da A3P e a adesão ao eixo temático Uso 

Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos, por instituições públicas. Além da base 

conceitual para elaboração do instrumento de coleta de informações.  

Quanto à delimitação da pesquisa foram avaliadas duas instituições de caráter público 

que aderiram à agenda ambiental e que estão desenvolvendo ações que visam à gestão 

sustentável dos recursos naturais: água, energia, madeira, papel e outros. São elas: Casa da 

Moeda do Brasil (RJ); e  Caixa Econômica Federal. Os fatores que motivaram a seleção 
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dessas instituições amostral para a realização desse estudo deveram-se tanto ao nível de 

relevância do programa desta para a sociedade quanto ao acesso dos resultados da prática de 

sustentabilidade executada e verificadas nos relatórios anuais entregues ao Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). 

 

4 – Resultados e discussões   

O preceito relacionado à aplicação da A3P, por meio do Uso Racional dos Recursos 

Naturais e Bens Públicos como mecanismo de promoção de novos padrões de consumo e 

produção sustentável, constitui aspectos centrais da prática da adoção de iniciativas 

socioambientais que motiva a construção de uma nova cultura institucional.    

 O resultado da análise permitiu identificar iniciativas que adotaram os princípios da 

Agenda Ambiental que visa adequar o comportamento do consumo do Governo aos preceitos 

constitucionais sobre a responsabilidade ambiental. A implantação da A3P, através do eixo 

Uso/Manejo Sustentável dos Recursos Naturais, traz uma série de vantagens, tais como: 

redução nos gastos com energia elétrica, água, compras públicas sustentáveis, dentre outras 

ferramentas de gestão institucional que busca a inserção de critérios socioambientais na 

administração pública para a sociedade. 

 Para obtermos os resultados sob a ótica da gestão sustentável dos recursos naturais e 

bens públicos, advindas dos objetivos propostos pela A3P, verificou-se nas literaturas o 

desempenho e as vantagens das ações sustentáveis incorporadas às atividades das instituições 

públicas: Casa da Moeda do Brasil (RJ) e  Caixa Econômica Federal. Estas foram analisadas e 

selecionadas por possuir o termo de adesão com a A3P, fazerem parte da rede A3P, praticar 

ações de sustentabilidade no âmbito do eixo Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens 

Públicos e terem sido contempladas com o Prêmio Melhores Práticas da A3P, por 

reconhecimento dos projetos e programas realizados, inovando a gestão pública do país no 

campo socioambiental.         

 Para mensurar as melhores práticas quanto à aplicabilidade da Gestão do Uso Racional 

dos Recursos Naturais e Bens Públicos, foram listadas e identificadas  (Quadro 2)  as ações 

referentes aos objetivos propostos pela Agenda Ambiental na Administração Pública. 

 

Quadro 2- Seleção das melhores práticas de sustentabilidade na Administração Pública – 

categoria: Uso/Manejo Sustentável dos Recursos Naturais 

Instituições que fazem 

parte da Rede A3P 
Ano Nome da prática implantação 

Casa da Moeda do Brasil (RJ) 

 

2013 
Projeto: Reflorestamento voluntário para neutralização 

das emissões de Gases Efeito Estufa 

2014 
Sistema de Reaproveitamento de Solução de Limpeza 

das impressoras calcográficas. 

Caixa Econômica Federal 

2002 
Programa de racionalização de gastos e eliminação de 

desperdícios - PROGED 

2009 
Certificação Etiquetagem Energética de Edificações – 

PROCEL, INMETRO e UFSC. 

Fonte: Adaptado MMA - Cartilha prêmio melhores práticas A3P - 2014/2016. Quadro 

comparativo elaborado pelos autores (2018). 
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No âmbito dos resultados obtidos na análise das ações executadas pelas instituições, 

citadas acima, foi possível verificar que ambas têm em comum o ensejo de alcançar a eficácia 

e aplicabilidade da Gestão do Uso Racional dos Recursos Naturais em suas atividades e 

buscam soluções viáveis de acordo com suas especificidades.  

Foi possível verificar ainda que as iniciativas adotadas visaram à gestão sustentável 

dos recursos naturais: água, energia, madeira, papel e outros. Bem como a redução do 

consumo nas rotinas das atividades, o combate ao desperdício, reaproveitamento dos recursos 

e redução de gastos. 

Quanto às práticas ambientais adotadas pelas organizações, observou-se que a 

divulgação das práticas ambientais desenvolvidas é limitada, não viabilizando o 

acompanhamento sistemático dos resultados periódicos, bem como a correção dos eventuais 

erros detectados, e o contínuo aperfeiçoamento do desempenho ambiental da empresa. 

 A seguir destacamos resultados de projetos acompanhados e implementados pela 

Caixa Econômica Federal, através do PROGED nos anos de 2010 e 2011, como forma de 

ilustrar a economia de recursos naturais (Quadro 3) estabelecida a partir da implantação da 

A3P. 
 

Quadro 3 - Economia dos recursos naturais em ações ambientais implementadas pela Caixa 

Econômica Federal 

 

Projetos/ação 
Litros de 

água 

Folhas 

de papel 

Armazenamento de mandados digitalizados e 

intimações via SIDAP. 
2,61 28.000 

Redução de emissão de Guias – Programas Sociais. 10,62 114.000 

Sistema de Assinatura de Magistrados. 5,03 54.000 

Redução de Consumo de Papel. 4,23 45.412 

Redução de Despesa com Seguro de Vida. 11,97 128.500 

Lançamento da LCI CAIXA. 29,29 314.320 

Adequação no tamanho dos Recibos de Apostas das 

Loterias. 
239.151 2.566.000 

Serviço de FGTS pelo celular. 205.040 2.200.000 

Divulgação de Parecer Risco de Crédito. 12,25 131.500 

TOTAL DE ECONOMIA 520.191  5.581.732 

Fonte: Adaptado MMA - Cartilha prêmio melhores práticas A3P - 2014/2016. Quadro 

comparativo elaborado pelos autores (2018). 

 Ponderando as ações realizadas pelas instituições Caixa Economica Federal e Casa da 

Moeda do Brasil, constatou-se que as propostas demonstram resultados reducionistas a cerca 

da responsabilidade socioambiental no âmbito organizacional, pois, seus projetos apresentam 

uma visão de garantir a sustentabilidade corporativa interna, como o manejo racional, 

combate ao disperdício, reaproveitamento dos recursos e essencialmente a redução de gastos, 

alcançando a sociedade apenas de maneira indireta.      

 Por fim, as iniciativas desenvolvidas demonstram que falta a participação de todos 

stakeholder, para uma gestão organizacional que vislumbre essencialmente o 
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desenvolvimento regional onde atuam, a preservação do meio ambiente através de atividades 

internas e externas a empresa, investimento no bem-estar dos funcionários e seus dependentes 

através da qualificação e melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho, e 

fundamentalmente que desenvolvam a responsabilidade socioambiental com o desafio de 

equilibrar as variáveis econômicas, sociais, ambientais e éticas pensando nas gerações futuras. 

Nesse sentido, cresce a importância do papel e da participação dos atores governamentais para 

efetiva eficiência nas atividades públicas, enquanto promove a preservação dos Recursos 

Naturais.      

 

5 – Conclusão 

Abordou-se a temática do uso racional dos recursos naturais em repartições públicas, 

através de um estudo sobre a adoção e aplicação da A3P, nas empresas públicas: Casa da 

Moeda do Brasil e Caixa Econômica Federal. A A3P consiste no incentivo aos órgãos 

públicos para adotarem diretrizes socioambientais em suas ações, vinculando o desenvimento 

econômico e social à proteção do ambiente. 

 Desta forma, ficou constatado que há uma nova cultura institucional sendo motivada 

pelas necessidades de ações que potencializem os sistemas operacionais da Administração 

Pública de modo mais eficiente e sustentável. Nota-se que a boa conduta prática proporciona 

avanços significativos ao desenvolvimento sustentável, não somente no social e econômico, 

mas refletem indiretamente em todo contexto da convivência entre cidadãos e seus 

governantes. 

 Baseado na análise acerca das ações sustentáveis implementadas pelas intituições 

públicas, orientadas pelas diretrizes da A3P, ficou notório que os aspectos socioambientais 

têm sido impulsionados cada vez com mais afinco. Foi possível verificar ainda que a adesão 

da A3P trouxe benefícios ambientais sim, porém, se faz necessário o contínuo 

desenvolvimento de ações de incentivo, sensibilização e capacitação dos colaboradores, a fim 

de alcançar a promoção do desenvolvimento sustentável em consonância com a legislação, o 

melhor desempenho dos servidores e a qualidade de vida.  

 Deste modo, verifica-se que as atividades de responsabilidade socioambiental 

empresarial devem estar em consonância com o desafio de equilibrar as variáveis econômicas, 

sociais, ambientais e éticas pensando na sociedade atual e nas gerações futuras. Rompendo a 

dicotomia entre empresa e as questões socioambientais, com o pensamento sistêmico, onde se 

possibilite criar um ideal necessário de equilíbrio da equidade social, consciência ambiental e 

eficiência econômica. 

 Esta pesquisa visa disseminar a análise da aplicabilidade de gestão do uso racional dos 

recursos naturais, por meio, de medidas eficientes de sustentabilidade implantadas, através da 

A3P, servindo de incentivo para que outras instituições possam aderir a agenda. Pois não se 

pode esquecer que a gestão deve ser compartilhada e implica na corresponsabilidade dos 

diferentes atores sociais e públicos no processo de conservação e uso racional dos recursos 

naturais.    
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