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Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia 
• Promover a competência, o desenvolvimento de recursos e a 

infraestrutura de informação em ciência e tecnologia para a 
produção, socialização e integração do conhecimento científico e 
tecnológico. 
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Informação para sustentabilidade 

• O que é sustentabilidade?  
• Abordagem sistêmica 
• Alinhamento nacional e internacional 

• Conceito de desenvolvimento sustentável 
• “desenvolvimento que atende às necessidades atuais sem comprometer a 

habilidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades” 
(BRUNDTLAND e colab., 1987, tradução nossa) 

• Necessidade de pensamento de longo prazo, em vez de ações imediatistas 
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Informação para sustentabilidade 

• As discussões sobre sustentabilidade contemplam as questões:  
• ambiental (Planet); 
• social (People); e 
• econômica (Profit). (Elkington, 1998) 
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Informação para sustentabilidade 

• Atender os aspectos econômicos, sociais e ambientais é uma tarefa 
complexa, que requer o processamento de uma enorme quantidade 
de variáveis apoiadas por: 

• Dados; 
• Informações; e 
• Conhecimentos. 
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Informação para sustentabilidade 

• Diversas técnicas, metodologias e ferramentas foram desenvolvidas 
para suportar a análise desse grande conjunto de dados: 

• Ecodesign; 
• Bioeconomia; 
• Economia Circular; e 
• Avaliação do Ciclo de Vida. 
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Avaliação do Ciclo de Vida 

• Técnica quantitativa de análise do desempenho ambiental 

• Utilizada como métrica para importações na Europa (PEF) 

• Foco na transparência 

• Mapeia todas as informações de entrada (matéria prima + energia) e 
de saída (produto + rejeitos + emissões) 

• Brasil possui vantagem competitiva por conta dos aspectos 
geográficos 
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Conclusão 

• Preocupação ambiental já foi um diferencial, hoje em dia é pré-
requisito 

• Existem diversas técnicas que auxiliam na estruturação das ações 
voltadas para sustentabilidade 

• Necessidade de suportar ações com dados e informações de 
qualidade 

• Surgimento de novos negócios apoiados na sustentabilidade (ie. 
Mineração Urbana) 



Obrigado! 

Tiago Braga – IBICT 

tiagobraga@ibict.br 
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