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RESUMO 
 

A ciência vem constantemente levantando o debate sobre os impactos negativos que 

a produção humana causa ao meio ambiente, e os agravos gerados pela forma linear 

como a sociedade atual pensa sua economia e produção. A Economia Circular surge 

no debate sobre Sustentabilidade como uma alternativa para reduzir os impactos 

socioambientais que o modo linear de produção vem ocasionando. Essa nova forma 

de se pensar o processo produtivo surge como um guarda-chuva de conceitos. 

Utilizando de diversos fundamentos originários do desenvolvimento sustentável, 

possui como objetivo apresentar as possibilidades de se gerar receita, renda e riqueza 

com processos circulares. A presente dissertação revisa os fundamentos de 

Economia Circular, e aponta a necessidade da criação e utilização de modelos 

quantitativos que mensurem os resultados econômicos e ambientais com equidade. 

O objetivo da presente pesquisa assume a direção de propor um modelo gráfico que 

aponte concomitantemente esses resultados. O modelo é testado a partir de um 

Estudo de Caso realizado na Baixada Santista, e analisa os possíveis resultados que 

a atividade circular de coleta de resíduos sólidos, especificamente, de latas de 

alumínio para bebidas, pode proporcionar nos âmbitos econômicos e ambientais. O 

Estudo de Caso avalia a Cadeia Direta da produção dessas latas, para identificar a 

origem do descarte, e assim os valores gerados em sua Cadeia Circular, ou seja, 

compreender os resultados produzidos em sua coleta. O negócio circular de coleta de 

latas de alumínio proporciona saldos relevantes devido ao valor comercial deste 

material. O modelo apresentou resultados satisfatórios, servindo como uma 

ferramenta que ilustra os contrastes entre economia linear e circular. Tal apresentação 

corrobora na tomada de decisão, pois permite a percepção dos cenários que 

envolvem o negócio circular, indicando sua inclinação para uma condição favorável 

ou não, em relação a injeção de investimentos nesse negócio.   

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Economia Circular, Ecoeficiência, 

Receita, Descarte, Modelo.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Science is constantly raising the debate about the negative impacts of human 

production to the environment, and the problems generated by the way in wich today’s 

society delas with its economy and production. The Circular Economy appears in the 

debate on Sustainability as an alternative  to reduce the socio-environmental impacts 

that the linear mode of production há been causing. This new way of thinking about 

the productive process appears as an umbrela of concepts. Using several 

fundamentals originating from sustainable development, it aims to present the 

possibilities of generating revenue, income and wealth with circular processes. This 

dissertation reviews the fundamentals of Circular Economy and points out the need to 

create and use quantitative models tha measure economic results with equity.The 

objective of this research is to propose a graphic model that points out these results at 

the same time. The model is tested from a Case Study carried out in Baixada Santista, 

which measures the possible results that circular acitivity of collecting solid waste, 

specifically, from aluminum beverage cans, can provide in the economic and 

environmental spheres. The Case Study evaluates the direct production chain of these 

residues, to identify their origin and the values generated in their Circular Chain to 

understand the results produced in their collection. The circular business of collecting 

alluminum cans provides provides relevant balances due to the commercial value of 

this material. The model presented satisfactory results, serving as a tool tha illustrates 

the contrasts between linear and circular economy. This presentation corroborates the 

decision-making process, since it allows the perception of the scenarios that involve 

the circular business, indicating its inclination towards a favorable condition or not, in 

relation to the injection of investments in this business. 

 

Keywords: Sustainable Development, Circular Economy, Eco-efficiency, Revenue, Disposal, 

Model. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização e problematização 

 

A compreensão sobre o Estado da Arte de Economia Circular remete à análise 

do próprio título. Indiferente de uma percepção temporal dessa terminologia, ou seja, 

se esse termo é antigo, e vem sendo utilizado há tempos no meio acadêmico e/ou 

profissional, ou mesmo recente e surge como um novo paradigma da ciência 

econômica, é interessante compreender as conexões entre Economia e Circularidade. 

Georgeusco (1971) e Korhonem (2018) apontam a interdisciplinaridade que 

permeia a EC, colocando a Economia em sinergia com diversas outras áreas do 

conhecimento. Tal abrangência chama atenção sobre a importância de se enxergar o 

ponto inicial do trajeto, e começar os primeiros passos da aprendizagem a partir desse 

ponto.  

Na tentativa de organizar a compreensão pelo ponto inicial desse 

desdobramento teórico, a análise foi direcionada à relação entre os agentes teóricos 

do termo, e para tanto a definição de Economia de Vasconcellos e Garcia (2008): 

“Economia é a ciência social que estuda como o indivíduo e a 

sociedade decidem (escolhem) empregar recursos produtivos escassos 

na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias 

pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades 

humanas.” 

Essa definição exalta dois tópicos relevantes à condição Circular da 

humanidade perante a natureza, a questão sobre a escassez dos recursos naturais e 

as necessidades infinitas da humanidade. 

A compreensão de Circularidade está relacionada às premissas de 

Sustentabilidade, onde o raciocínio de circuito fechado elimina desperdícios. Esse 

conceito é espelhado em processos sistêmicos da natureza, como descreve Jackson 

(2014): 
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“Baseia-se no princípio da terra como um sistema econômico 

fechado, onde o ambiente e a economia estão ligados em um 

relacionamento circular. A natureza circular refere-se aos materiais que 

fluem dentro desse circuito fechado para serem reutilizados 

repetidamente.” 

Logo, Economia e Circularidade, assim como necessidades ilimitadas e 

escassez de recursos naturais, estão conectadas simbioticamente, pois nessas 

relações uma ocasiona a outra, enquanto uma depende da outra. Essa conjuntura cria 

uma condição espiral, ou circular, onde o consumo humano desenfreado acelera o 

esgotamento dos recursos naturais (L¨UDEKE-FREUND, GOLD e BOCKEN, 2019; 

BLOMSMA e BRENNAN, 2017; JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014). Em 

contrapartida, as necessidades humanas são supridas por esses recursos. Tal cenário 

pode ser elucidado na definição de economia cristalizada por Robins (2007), a qual 

explica a economia como uma ciência resoluta na dialética entre necessidades 

humanas ilimitadas e recursos naturais limitados.  

 Esse contexto representa a clara presença da condição circular no processo 

econômico da humanidade. A discussão se redireciona da perspectiva sobre como a 

Circularidade está conectada à Economia, para a questão: - Em qual momento a 

sociedade acadêmica e/ ou profissional deixou desapercebido ou ignorou as questões 

da escassez nos prognósticos em economia, chegando à condição de forte 

enraizamento do atual modelo de economia linear?  Tal compreensão fomenta a 

cognição de que indiferente de materializado ou não, o termo Economia Circular é 

muito mais do que um termo a ser comprovado, e sim, uma realidade simbiótica entre 

os princípios e condicionantes de ambos. Logo, as ciências econômicas são 

permeadas por condições espirais, ou seja, circulares.  

Todo esse contexto posiciona a Economia Circular em um lugar de relevância 

nas discussões econômicas atuais, seja presente em pesquisas científicas ou em 

núcleos profissionais. Firmando sua posição no debate sobre os verdadeiros 

resultados produtivos do presente modelo econômico linear, conceituando e propondo 

soluções. Alinhada intimamente aos princípios da World Commission on Enviornment 

and Development (WCED, 1987), os quais apontam a importância de se promover 

ações de melhorias em três dimensões: econômica, ambiental e social, a Economia 
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Circular em sua essência projeta negócios que atendam em concomitância essas 

dimensões. 

A condição humana de suprir perpetuamente suas demandas ilimitadas a partir 

de recursos limitados (ROBBINS, 2007), traz à tônica a necessidade de se produzir 

riquezas e receitas para atender desde sua subsistência a desejos e vontades 

superficiais. Tal condição direciona a tomada de decisão humana a negócios que 

primordialmente apresentem potencial retorno financeiro, mesmo que para isso sejam 

ignoradas as condicionantes ambientais. Identificar modelos de negócios que gerem 

resultados financeiros satisfatórios a partir de atividades que protejam e resguardem 

o meio ambiente são premissas centrais da Economia Circular (EC).  

Por impor o debate da significância do meio ambiente e da sustentabilidade, 

com o apoio de ferramentas e estratégias financeiras, esse modelo econômico (EC) 

se demonstra uma alternativa viável à substituição do atual modelo linear. Essa 

substituição, além de urgente, é essencial para sobrevivência e qualidade de vida 

humana (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017).  

O impacto da produção humana ao meio ambiente possui ramificações amplas 

e profundas, a própria ação estratégica em busca da sustentabilidade deve ser 

minuciosamente mensurada, sendo imposta à essas ações a necessidade de se 

constatar a sustentabilidade líquida atingida (KORHONEN, HONKASALO e 

SERPPALA , 2018). Onde uma ação de coleta que trabalhe suas atividades com 

meios poluentes anula seus benefícios com a dispersão negativa de resíduos 

agressores. Essas ramificações, apesar de diversas, apresentam claramente suas 

origens, e a percepção da raiz do problema representa um passo em direção à sua 

solução.  

O primeiro impacto ocorre na extração de recursos naturais, primeiro pela 

própria extração e desgaste da natureza, onde ignorar o tempo de descanso e 

recuperação da terra pode gerar sua improdutividade (GEORGESCU-ROEGEN, 

1971). O segundo, por diversos recursos naturais serem escassos, como água 

potável. Os meios como as extrações são feitas (o processo produtivo de extração em 

si) também causam seus impactos ao meio ambiente, e representam a segunda fase, 

a produção humana de produtos e serviços. A intervenção humana sobre a natureza 
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possui como último estágio o descarte, o qual pode apresentar impactos irreversíveis. 

Esse descarte ocorre tanto pelas excedências dos processos produtivos, como pelo 

fim do consumo de um bem ou produto. Em ambas as situações esse descarte ocorre 

pelo produto ou matéria não possuir retorno financeiro aos processos produtivos, seja 

ao mesmo processo ou em outro. Esse estágio é comumente denominado de fim de 

vida útil do produto. Esse ciclo de vida do produto é elaborado de forma inconsistente, 

pois os projetos de produtos nessa condição negligenciam em sua criação a inserir 

compulsória de retorno, seja ao processo produtivo inicial ou a qualquer outro 

processo que os reaproveitem (MACARTHUR e SCHULZE, 2016). Em uma visão 

unicamente ambiental, a obrigatoriedade desse retorno deve ocorrer com ou sem 

ganhos financeiros, política que entra em choque com a realidade do sistema 

capitalista atual. Essa realidade gera o grande trade-off da sustentabilidade: discussão 

em relação à sobreposição de valor entre economia e meio ambiente (HUPPES e 

ISHIKAWA, 2009; HUPPES e ISHIKAWA, 2005). 

Esse cenário imposto pelo sistema capitalista e as escolhas tomadas pela 

humanidade em relação a produções com o foco no retorno financeiro colocam em 

evidência um debate antigo das relações políticas econômicas: a intervenção dos 

estados e governos. Atualmente, essa solução é a que se apresenta como um freio 

eficiente para conter o atual processo econômico linear, mas muitas vezes um motivo 

de desmotivação aos investidores, os quais ficam receosos com as intervenções 

estatais (SAKR e ET AL., 2011). 

Levantada a questão de intervenção do Estado, seja por meios de políticas, 

investimentos, educação, fiscalização, multas e autuações, levanta-se também a 

discussão dos níveis de atuação das instituições e pessoas, exaltando a percepção e 

definição do papel de cada agente em seu nível (GEELS, 2010). Economicamente 

são conhecidos os níveis macro e micro, porém no estado da arte de EC é incorporada 

a relevância do nível meso. Essa abordagem define que no nível macro atua o 

governo. No nível meso encontram-se as relações entre as indústrias e suas cadeias 

de abastecimento, ou os parques industriais ecológicos. O nível micro é constituído 

pelas relações entre empresas varejistas e seus clientes, ora também cidadãos 

(JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014; SAKR e ET AL., 2011).  
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A delimitação da pesquisa propõe a observação da problemática com foco no 

descarte e coleta, centralizando sua atenção aos resíduos sólidos, em nível micro.   

No processo de coleta de dados foi possível constatar o relatado por Araújo e 

Juras (ARAUJO e JURAS, 2011), que apontam que a primeira deficiência do processo 

de organização das ações de combate ao descarte de resíduos sólidos está na 

ausência e escassez de informações. Essa realidade apresenta a necessidade de um 

mediador capaz de impor a transparência, tanto nos dados de produção como de 

consumo, descarte e coleta. Na formatação social atual nenhum agente além do 

Estado pode se empoderar desse papel. A constituição de bancos de dados de 

rastreio confiáveis é fundamental para suprir informações precisas, e possibilitar que 

ferramentas de análise se baseiem em dados concretos. 

Dada a perspectiva principal de EC ser os negócios circulares, é importante 

somar a esse conceito uma ferramenta que tomasse uma posição com maior adesão 

à questão de mensuração. É fundamental que o modelo proposto possa observar com 

equidade a relação que ocorre no trade-off da sustentabilidade, valorando igualmente 

questões econômicas e impactos à natureza. Para se atender a essa necessidade, a 

presente pesquisa opta pela Ecoeficiência, a qual representa modelos quantitativos 

que relacionem resultados financeiros em concomitância com resultados ambientais. 

A Ecoeficiência propõe a formulação de índices que apontam a razão entre unidade 

produzida e impactos ao meio ambiente.   

Definir os conceitos corroborantes da pesquisa permitiu identificar uma 

ferramenta analítica que colaborou com a compreensão comparativa entre produção, 

descarte, coleta, impactos e diminuição de impactos. Para tanto, foram utilizados 

como modelos morfológicos gráficos oriundos da economia tradicional, que utilizam 

de retas com tangentes negativas e positivas, para retratar relações diretas e 

inversamente proporcionais. 

Para essa abordagem análoga, primeiramente foi definido um resíduo sólido 

que gerasse resultados financeiros satisfatórios em sua atividade de coleta: a lata de 

alumínio para bebidas. Unindo esses dados à ferramenta de análise, foi possível 

mensurar valores e resultados referentes ao negócio de coleta e ao impacto do 

descarte. O negócio de coleta de latinhas é promissor devido ao alto valor financeiro 
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do alumínio, como também possui elevada margem de unidades coletadas. Conforme 

o Associação Brasileira de Fabricantes de Lata de Alumínio – ABRALATAS, no Brasil 

são recicladas mais de 97% das latinhas descartadas 

(https://www.abralatas.org.br/#containerLata). A utilização de dados concretos 

possibilita uma melhor observação do modelo, o qual acaba sendo exposto por dados 

com determinada segurança. A reprodução de cenários empíricos que possuem 

dados confiáveis permite uma análise mais coesa sobre a funcionalidade da 

ferramenta. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral da pesquisa é propor um modelo que possa avaliar de forma 

concomitante os resultados financeiros e ambientais em Economia Circular, 

possibilitando a análise de atividades de coleta de resíduos sólidos em nível 

microeconômico. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Levantar o estado da arte de Economia Circular e Ecoeficiência. 

2. Propor um modelo gráfico analítico qualitativo de Economia Circular 

relacionando o retorno econômico da atividade e a redução do impacto 

ambiental. 

3. Desenvolver o modelo proposto para analisar quantitativamente resultados 

econômicos e ambientais. 

4. Avaliar o modelo proposto através de uma atividade específica de coleta de 

resíduos sólidos, no caso, produção e reciclagem de latas de alumínio para 

bebidas. 

 

1.3 Justificativa 

 

A Economia Circular, em seu estado da arte, apresenta de forma relevante a 

importância de se promover a produção de riquezas e receitas com negócios que 

visem a defesa e proteção ambiental a partir de valoração social. 

Atende aspectos ambientais quando promove a discussão do projeto de 

produto já idealizando o prolongamento de vida útil de seus recursos, peças e 

materiais, ou mesmo quando propõe sua remanufatura e/ou reutilização. 

Exalta questões sociais fundamentais quando incentiva pesquisas de novos 

negócios que gerem renda com a coleta de recursos em fim de vida útil, prolongando 

sua utilização e possibilitando valorar o trabalho de catadores - cidadãos em condição 

de total fragilidade social. 
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A presente pesquisa evidencia o estado da arte de Economia Circular e 

Ecoeficiência como fundamentos para a criação de um modelo que sirva como 

instrumento de análise e crítica aos resultados econômicos em relação ao meio 

ambiente. Adere às ações desses agentes em nível microeconômico, e modela uma 

estratégia eficiente de negócios de coleta de resíduos sólidos. O modelo pode ser 

utilizado tanto na organização e exposição de dados empíricos, como na prospecção 

de cenários. Reconstituindo dados amostrais de outras regiões pode-se facilitar 

comparações que elevem o debate e planejamento de ações em prol ao meio 

ambiente. 

 

1.4 Procedimentos Metodológicos  

 

A pesquisa está estruturada em duas fases: 

Na primeira fase é realizada a revisão bibliográfica dos fundamentos de 

Economia Circular e Ecoeficiência, que geram os elementos teóricos para a 

elaboração do modelo gráfico analítico, apresentada do capítulo 2. No capítulo 3 é 

desenvolvida a elaboração do modelo gráfico analítico, de forma teórica, visando uma 

compreensão qualitativa das relações entre produção e geração de receita com o 

impacto gerado ao meio-ambiente. O modelo é discutido a partir de relações lineares 

e circulares de produção. 

A segunda fase visa a validação do modelo a partir de um Estudo de Caso, 

visando alimentar o modelo com dados para avaliação qualitativa e quantitativa de um 

modelo de negócio específico (produção e reciclagem de latas de alumínio para 

bebidas) em contexto microrregional (Baixada Santista), caracterizando um cenário 

microeconômico. A validação pretendida com o Estudo de Caso pode ser 

caracterizada como validação interna, na qual verifica-se a relação de causa e efeito 

entre as variáveis do modelo; e validação do constructo, “pela qual uma observação 

mede o conceito que se pretende medir por meio do estabelecimento das medidas 

operacionais corretas em relação a esse conceito” (MIGUEL, 2007). Em particular, 

mostra-se como o modelo proposto pode fornecer apoio à tomada de decisão em 

relação a um modelo de negócio circular. 

É importante destacar a limitação metodológica intrínseca do Estudo de Caso 

para generalização dos resultados obtidos. 

 



22 

 

1.5 Organização do Trabalho  

 

O presente trabalho está dividido em capítulos, onde: 

O Capítulo 1 retrata a estrutura da presente dissertação. 

O Capítulo 2 apresenta o levantamento sobre o estado da arte de Economia 

Circular e Ecoeficiência, temas que constituem a Fundamentação Teórica, a qual 

fomenta os conceitos centrais para o embasamento dessa dissertação. 

O Capítulo 3 apresenta a elaboração do modelo gráfico analítico proposto. 

O Capítulo 4, apresentado na forma de artigo, desenvolve um estudo de caso 

como teste do modelo, focando decisões que podem ser apoiadas por este, de forma 

qualitativa e quantitativa. Uma vez que o capítulo está na forma de artigo e este deve 

ser autocontido para publicação, há alguma redundância de conteúdo em relação aos 

capítulos 2 e 3. Maiores detalhes do Estudo de Caso são apresentados no artigo 

Economia Circular: Um estudo na atividade de coleta”, no Apêndice.   

O Capítulo 5 apresenta a conclusão da pesquisa. 

A Figura 01 demonstra de forma ilustrativa a organização entre objetivo geral, 

objetivos específicos e artigos. 

 

Figura 1 – Objetivo Geral, Específico e Artigos (autor) 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Economia Circular  

 

A Economia Circular (EC) se posiciona como uma possível solução ao modelo 

econômico atual, o qual é denominado de Economia Linear. O modelo em vigor é 

considerado linear por reproduzir em uma cadeia unidirecional que possui começo e 

fim (KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 2018). Seu início está na extração 

dos recursos naturais, sendo processado na etapa de produção e finalizado com o 

descarte de resíduos e bens inservíveis, comumente denominados de lixo 

(KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017; KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA 

, 2018; BRAUNGART, MCDONOUGH e BOLLINGER, 2007). Possui como fonte de 

sua energia processos não renováveis e emissores de resíduos poluentes tóxicos.  

A Figura 02 demonstra o fluxo do processo linear, modelo vigente na economia 

atual. 

 

Figura 2 – Economia Linear (autor) 

 

Esse modelo flui processualmente da extração de recursos naturais, produção 

de produtos e serviços, uso e consumo desses produtos, e despejo de tudo que 

alcance seu fim de vida útil, fomentado por energias não renováveis e tóxicas  

(KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 2018; FROSCH e GALLOPOULOS , 

1989). 
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O atual modelo Econômico Linear é apontado por diversos pesquisadores 

como um risco às próximas gerações, pois a falta de cuidados com a terra, o consumo 

desenfreado dos recursos naturais e a utilização de energias não renováveis causarão 

impactos irreversíveis ao meio ambiente, tornando a terra infértil e incapaz de suprir a 

vida (WCED, 1987; KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 2018; L¨UDEKE-

FREUND, GOLD e BOCKEN, 2019; BRAUNGART, MCDONOUGH e BOLLINGER, 

2007; JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014).  

Anterior ao modelo de EC, e que serve de base aos seus princípios, na área 

industrial surge como uma alternativa ao modelo de produção linear a Ecologia 

Industrial (EI) (GEORGESCU-ROEGEN, 1971; KORHONEN, HONKASALO e 

SERPPALA , 2018). Os estudos de EI estão concentrados no fluxo de materiais e 

energias na produção industrial e quais as implicações na emissão de resíduos 

(MIHELCIC, CRITTENDEN, et al., 2003). Essas duas abordagens de EI evidenciam 

outras duas perspectivas que tomam corpo na atualidade, a discussão sobre o 

fechamento de circuitos, e a constituição de redes circulares (MIHELCIC, 

CRITTENDEN, et al., 2003; EMAF e MCKINSEY, 2015; KORHONEN, HONKASALO 

e SERPPALA , 2018). Ambas possuem o foco principal na constituição de ciclos 

produtivos que ampliem a vida útil de recursos e produtos. Enquanto o fechamento de 

circuitos propõe ações circulares em uma determinada atividade ou organização, a 

constituição de redes propõe a criação de processos fechados entre diversas 

empresas e entre vários estágios. Nesse contexto é implementada a avaliação do ciclo 

de vida (ACV), a qual insere aos planos organizacionais a contabilidade de custos e a 

gestão ambiental para as organizações como um todo (MIHELCIC, CRITTENDEN, et 

al., 2003). A Figura 3 apresenta alguns estágios do ciclo de vida dos produtos. A 

observação desses estágios levou à compreensão de que a maioria dos circuitos 

internos de reutilização e remanufatura utilizam menos recursos naturais e energia 

(MIHELCIC, CRITTENDEN, et al., 2003; KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 

2018). 
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Figura 3 -Fonte (MIHELCIC, CRITTENDEN, et al., 2003). 

 

Na Figura 3 pode-se observar que os circuitos, quando fechados em cada 

estágio, são consumidos com mais velocidade, e essa agilidade diminui o consumo 

de energia e novos recursos (MIHELCIC, CRITTENDEN, et al., 2003; KORHONEN, 

HONKASALO e SERPPALA , 2018). A ACV oportuniza a concepção de melhores 

projetos de produtos e amplia a capacidade de processos de análises de sistemas, 

em uma gama diversificada de escalas espaciais, temporais e organizacionais, reúne 

profissionais ambientais e projetistas de produto e processo para estudar e 

desenvolver a interface entre suas etapas (MIHELCIC, CRITTENDEN, et al., 2003). 

Ainda na questão dos estágios, no ciclo de vida do produto pode-se observar que a 

redução de consumo de material e energia está diretamente interligada à diminuição 

ou substituição de custos (EMAF, 2013). Por mais que não exista um ganho real na 

diminuição de custos, o prolongamento da vida útil ainda sim agrega valor econômico 
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por sua reprodução, e valor ambiental pela diminuição no consumo de recursos 

naturais (EMAF, 2013). A Figura 4 apresenta as concepções de prolongamento de 

vida útil no circuito interno e a condição de extensão de tempo. 

 

  

Figura 4 – Prolongamento da vida útil de materiais com fechamento de circuitos 

e extensão do tempo (EMAF e MCKINSEY, 2015). 

 

A Figura 4 ilustra os diversos estágios de retorno que podem servir para fechar 

o circuito, onde em cada etapa ocorre a agregação de valor econômico. Contudo, 

multiplicar a quantidade de vezes que esse recurso ou produto permanece gerando 

valor e sendo útil, diminui ainda mais o consumo de novos recursos e energias (EMAF, 

2013). Isso gera aumento de valor econômico em concomitância com a diminuição de 

impactos à natureza, tanto na diminuição do consumo de recursos escassos como na 

quantidade de descarte de inservíveis. Quanto melhor o processo de análise, 

adequação e criação de processos e produtos, oriundos da AVC, maiores são as 

possibilidades de fechamento dos circuitos e ampliação do tempo de vida útil dos 

recursos e produtos. O trabalho nessa perspectiva cria sinergia entre quatro 

componentes constituintes de uma estrutura de pesquisa necessária para o trabalho 

em questões de sustentabilidade: os sistemas biológicos, geoquímicos, sociais e 

tecnológicos (MIHELCIC, CRITTENDEN, et al., 2003). Toda essa concepção de 
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questões biológicas e técnicas no campo da sustentabilidade gera um novo conceito: 

a metadisciplina da ciência e engenharia sustentável (MIHELCIC, CRITTENDEN, et 

al., 2003). A metadisiciplina traz a compreensão que a interdisciplinaridade é 

imprescindível na solução do vazamento de circuitos, sendo necessário se distinguir 

questões técnicas e biológicas. A Fundação Ellen MacArthur (2015) ajusta essa 

separação de abordagens permeando os princípios de Economia Circular e apresenta 

essas distinções como ciclos biológicos e ciclos técnicos. A Figura XX ilustra as 

especificações dos ciclos biológicos e ciclos técnicos. 

 

 

Figura 5 – Ilustração extraída da Fundação Ellen MacArthur (2015). 

 

Na Figura 5 é possível observar os ciclos biológicos, gestores de fluxos 

renováveis, e os ciclos técnicos gestores de estoques. A preservação da biosfera com 

a utilização de biogás, digestão anaeróbica, extração de matérias primas bioquímicas, 

e as questões técnicas de prolongamento da vida útil de produtos (manter, reutilizar, 
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renovar e reciclar). Toda essa engrenagem sendo movida por fontes de energias 

renováveis, representando a diversidade de campos de atuação para produções com 

princípios circulares, expressando toda a extensão de atuação da EC (EMAF, 2013; 

EMAF e MCKINSEY, 2015). 

A EI traz à luz do debate questões essenciais à eficácia das ações sustentáveis, 

como a relevância de se discutir debruçados nas perspectivas interdisciplinares, como 

a metadisciplina, mas se depara com um ponto limítrofe de seu próprio escopo. Esse 

ponto limitante em EI permeia a EC, pois conforme Blomsma e Brennan (2017) a EC 

é um conceito com características catalizadoras que somam de forma sinérgica 

diversos conceitos em busca da circularidade sustentável, servindo como guarda-

chuva conceitual. Com base nos conceitos de EI, a EC foi promovida por diversos 

autores como uma ciência capaz de gerar políticas públicas e modelos de negócios 

em direção à sustentabilidade (L¨UDEKE-FREUND, GOLD e BOCKEN, 2019). 

Contudo, mesmo servindo de catalizador, é fundamental uma estreita delimitação 

teórica de EC. Diversos autores relatam que a definição de EC habita o estágio de 

formulação, e descrevem a importância de uma definição teórica que seja aceita 

mundialmente (academicamente e profissionalmente) para nortear as direções para 

se atingir resultados satisfatórios em EC (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017; 

KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 2018). Contudo, suas premissas: 

prolongamento da vida útil de recursos e produtos, sustentabilidade circular em rede, 

produção de riquezas e equidade social, são aceitas e aparecem notoriamente na 

grande maioria dos textos relacionados à EC (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 

2017). A Fundação Ellen MacArthur (2013, 2015) apresenta três princípios 

norteadores de EC que incorporam, traduzem e propagam essas premissas. O 

primeiro visa a preservação do capital natural, o controle do consumo de recursos 

finitos e utilização de energias e fluxos renováveis. O segundo princípio está 

conectado ao prolongamento da vida útil de recursos e produtos, exaltando atividades 

produtivas com princípios circulares em ciclos biológicos e técnicos. O terceiro propõe 

ações efetivas na exclusão de tudo que não possa ser enquadrado nos princípios 

circulares, sejam atividades, processos, matérias-primas, etc. (EMAF e MCKINSEY, 

2015) A Figura 6 ilustra esses princípios. 
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Figura 6 – Apresenta os 3 Princípios da Economia Circular (EMAF e 

MCKINSEY, 2015). 

 

Esses princípios não incorporam unicamente as premissas de EC, mas também 

representam as questões apontadas em EI em relação à metadisciplina e às questões 

técnicas e biológicas.  

Compreender os diversos estágios dos circuitos dos recursos e produtos, os 

quais podem gerar vazamentos com descartes inadequados, e sua 

interdisciplinaridade, na definição de ciclos biológicos e técnicos, possibilita uma 

melhor tomada de decisão em relação ao fechamento desses circuitos. Diversas 

atividades são apontadas como soluções para sanar esses vazamentos: o conceito 

do berço ao berço, a logística reversa e as teorias R’s são exemplos normalmente 

citados (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017; L¨UDEKE-FREUND, GOLD e 

BOCKEN, 2019).  A Figura 7 apresenta as diversas atividades R’s que podem 

fomentar negócios circulares e servirem como solução de saneamento. 
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Figura 7 - Diversificação de atividades Rs que servem como base para 

negócios circulares (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017) 

 

Essas atividades são consideradas os frameworks do “como fazer” da EC, e se 

dividem em 3 principais grupos. O primeiro apresenta uma relação muito especifica 

com o ACV, nas ações críticas e analíticas de recusar, repensar e reduzir. O segundo 

e terceiro grupo estão relacionados às ações de recuperação e transformação, que 

dependem diretamente das ações de rastreio e coleta (KIRCHHERR, REIKE e 

HEKKERT, 2017).  Essa contextualização dos estágios, ciclos e frameworks dos 

negócios circulares define novas cadeias de suprimentos, e a maneira que elas criam 

e agregam valor em modelos de negócios baseados em EC (L¨UDEKE-FREUND, 

GOLD e BOCKEN, 2019).  

Com a operacionalidade de EC estando estreitamente delimitada, a análise se 

depara com uma questão fundamental, a qual indaga sobre os níveis de 

responsabilidade e intervenção, onde instituições públicas e privadas dividem suas 

obrigações. A seleção de indicadores que apontem resultados relacionados à 

sustentabilidade depende do nível da organização, se essa instituição que desenvolve 

os indicadores é pública ou privada, internacional ou nacional (MIHELCIC, 

CRITTENDEN, et al., 2003). Isso refletirá tanto em questões políticas como técnicas, 

as quais são fundamentais na definição de investimentos em ações circulares que 

gerem negócios, redes, culturas e educação sustentáveis (SAKR e ET AL., 2011). A 
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partir dessas delimitações sobre os princípios de EC, diversas publicações ensaiam 

suas possíveis definições. 

Korhonen (2018) define a EC como:  

“A economia circular é uma economia construída a partir de 

sistemas sociais de produção-consumo que maximizam o serviço 

produzido a partir do fluxo linear natureza-sociedade-natureza de 

material e energia. Isso é feito usando fluxos de materiais cíclicos, fontes 

de energia renováveis e fluxos de energia do tipo em cascata. 

Contribuições bem-sucedidas da economia circular para todas as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável. A economia circular limita o 

fluxo de produção a um nível que a natureza tolera e usa os ciclos do 

ecossistema em ciclos econômicos, respeitando suas taxas de 

reprodução natural. 

A EC deve usar os ciclos da natureza para preservar materiais, 

energia e nutrientes para uso econômico. O material flui liberado da 

economia” 

Nessa definição pode se notar a importante presença dos conceitos de fluidos, 

energia e da natureza permeando as questões de produção em EC, conexões 

fundamentais ao processo circular, e que juntos possibilitam o alcance de resultados 

líquidos. Contudo, essa abordagem possui maior adesão à discussão pelo âmbito 

macro, e não se aproxima do discurso nos níveis meso e micro, níveis fundamentais 

para operacionalidade do sistema circular sustentável líquido.  

Na definição de Kirchherr (2019) é possível observar os níveis meso e micro, 

alinhados às premissas apresentadas anteriormente: 

“Uma economia circular descreve um sistema econômico 

baseado em modelos de negócios que substituem o conceito de 'fim de 

vida' pela redução, reutilização, reciclagem e recuperação de materiais 

nos processos de produção / distribuição e consumo, operando assim 

no nível micro (produtos, empresas, consumidores), nível meso (parques 

eco-industriais) e nível macro (cidade, região, nação e além), com o 

objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável, o que implica a 
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criação de qualidade ambiental, prosperidade econômica e equidade 

social, para a benefício das gerações atuais e futuras. ” 

Blomsma (2017) amplia a percepção sobre a EC definindo: 

“Isso leva ao insight de que, embora as várias estratégias de 

recursos agrupadas sob a bandeira do EC não sejam novas 

individualmente, o conceito oferece um novo enquadramento para essas 

estratégias, chamando a atenção para sua capacidade de prolongar o 

uso de recursos, bem como para a relação entre essas estratégias. 

Como tal, o EC oferece uma nova perspectiva sobre gestão de resíduos 

e recursos e fornece uma nova unidade cognitiva e espaço discursivo 

para debate.” 

Tal contribuição amplifica a compreensão sobre EC ao mesmo tempo que a 

simplifica, pois por mais que a resuma como um catalizador, ou guarda-chuva de 

conceitos, não minimiza sua grandeza de ser o possível solucionador do atual modelo 

econômico tradicional linear insustentável. 

Pelo contrário, enaltece a EC como guarda-chuva de conceito articulador e 

unificador de diversas estratégias já consolidadas nos âmbitos acadêmicos e 

profissionais, para juntos gerar uma era de ações, projetos e negócios focados na 

sustentabilidade (BLOMSMA e BRENNAN, 2017). 

 

2.2 Ecoeficiência 

 

A Ecoeficiência será utilizada como uma teoria fundamental na constituição de 

um dos eixos do modelo suposto. Assim, para uma melhor compreensão, será 

apresentada sua definição para, em seguida, dar início à construção dos conceitos 

que embasarão teoricamente o modelo. 

 A Ecoeficiência é definida como uma razão entre o nível de capital econômico 

e ambiental, que resulta em indicadores que mensuram os impactos ambientais, 

proporcionando embasamento para tomada de decisão de empresas em micro 

ambiente (HUPPES e ISHIKAWA, 2005; KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017). 

Em geral, utiliza em sua análise os conceitos de ciclo de vida do produto (CVP), o 

custo de ciclo de vida do produto (CCV), a utilização e inserção de tecnologias e 

análises financeiras de custos (HUPPES e ISHIKAWA, 2005; KIRCHHERR, REIKE e 
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HEKKERT, 2017; EHRENFELD, 2005). Deve ser analisada em níveis micro e macro 

proporcionando informações sobre impactos globais de forma agregada, sendo que 

quanto maior o valor agregado utilizado, mais eficiente será o cenário proporcionado 

(EHRENFELD, 2005; HUPPES e ISHIKAWA, 2009). 

A Ecoeficiência pode ser compreendida como o impacto ambiental por unidade 

de renda nacional (HUPPES e ISHIKAWA, 2005), podendo ser medida empiricamente 

em sistemas estáticos criando cenários comparativos (HUPPES e ISHIKAWA, 2009), 

sendo necessário definir o que vincula o impacto ambiental à produção em análise 

(HUPPES e ISHIKAWA, 2009; KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017). 

A compreensão do produto em perspectiva macroeconômica é a parte da 

equação que corresponde à população e sua produção de riqueza, a qual indicará a 

renda nacional e per capita, sendo tal medida referência máxima do impacto ambiental 

(EHRENFELD, 2005; HUPPES e ISHIKAWA, 2005). Logo, se o crescimento 

econômico não for preponderante não serão projetados cenários realistas de impactos 

ambientais (HUPPES e ISHIKAWA, 2009) 

A Ecoeficiência pode ser usada para delimitar os efeitos da produção ao meio 

ambiente, indicando as necessidades de compensação, criando uma estrutura de 

normativa para a sustentabilidade (HUPPES e ISHIKAWA, 2009; KIRCHHERR, 

REIKE e HEKKERT, 2017). Compreender e mensurar os impactos de um produto do 

berço ao túmulo é uma preocupação do CVP que adicionada à Ecoeficiência permitem 

cobrir a dimensão econômica e ecológica (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017) 

A formulação de parâmetros para o cálculo da Ecoeficiência deve ser ampla e 

incorporar o conhecimento de diversos conceitos relevantes para a sustentabilidade. 

Deve ser constituído de forma linear para ser conduzido da análise micro para a 

análise macro, podendo assim, informar os impactos individuais de empresas, na ótica 

micro, e os impactos regionais na ótica macro. Sempre idealizando uma razão entre 

parâmetros econômicos e ambientais (EHRENFELD, 2005; HUPPES e ISHIKAWA, 

2009; KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017). É importante definir indicadores que 

mensurem os resultados das atividades com perspectivas sustentáveis, onde 

questões fundamentais como a economia, a sociedade e o meio ambiente sejam 

quantificadas. Nesse valor podem ser utilizados e mesclados indicadores como o valor 

econômico dos bens e serviços, os resíduos sólidos e químicos gerados, o 

aquecimento global, as mudanças climáticas, mudanças na biodiversidade, condições 
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sociais como justiça e equidade ambiental, o nível educacional e a distribuição de 

renda (MIHELCIC, CRITTENDEN, et al., 2003). 

 

2.3 Contribuições ao estado da arte de Economia Circular  

 

Uma abordagem constante nas publicações sobre EC é a retratação sobre seus 

níveis de atuação. Dado a esfera da abordagem principal de cada publicação estar 

concentrada em uma problemática assentada em determinado nível, essas 

publicações se aprofundam em relatar sobre esse ambiente. Contudo, todas essas 

publicações apontam a importância dessas delimitações para dinamizar a análise e 

tomada de decisão no fechamento de circuitos. O presente trabalho inclui em sua 

fundamentação teórica apontamentos mais específicos sobre esses níveis, com 

intenção de unir esses apontamentos e abordagens. 

A Figura 8 demonstra o efeito do guarda-chuva de conceitos e a conexão que 

ele gera entre teorias e premissas de Economia e Circularidade. Ilustra as 

possibilidades de produzir riquezas a partir de princípios de sustentabilidade, a ligação 

entre os níveis da economia tradicional (macro e micro), com o nível meso (oriundo 

da biologia) e com o meio ambiente, teorias de inovação em modelos de negócios 

com planejamento financeiros, teorias “R” (reciclar, reduzir, reutilizar) e B2B (berço ao 

berço). Por fim, une Parques Industriais com a Ecologia, projeto instalado no nível 

meso.  

 

 

Figura 8 – Guarda-Chuva de Conceitos (autor) 
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Essas premissas e definições de EC alicerçam que suas estratégias funcionais 

e operacionais possuem como direção a sustentabilidade. E a responsabilidade de 

investir e motivar o acontecimento e manutenção dessa transformação está dividida 

entre os agentes: Estado, empresas e cidadãos, em níveis: macro, meso e micro 

(BLOMSMA e BRENNAN, 2017). 

No nível macro em economia tradicional figuram os grandes agregados 

estatísticos: como PIB, as taxas de câmbio, o nível de emprego e dos preços, o 

consumo, a poupança e os investimentos totais (SANDRONI, PAULO, 2004). Esses 

dados macros são vistos de uma holística superior, delimitando como o “todo” um 

perímetro regional que serve de base ao planejamento, seja de uma cidade, um 

estado, um país ou um continente.  

Segundo Dornbush e Fischer (1991) apud Rossetti (2000):  

“A macroeconomia trata do comportamento da economia como 

um todo – períodos de prosperidade e de recessão. Trata das flutuações 

do produto agregado, das taxas de variação dos preços e dos níveis de 

emprego. Focaliza os objetivos macroeconômicos e as variáveis que os 

afetam. Trata de tópicos relevantes – é, assim, fascinante e ao mesmo 

tempo um desafio, à medida que reduz os complexos detalhes da 

economia a sua essência manipulável. Em macroeconomia, 

negligenciamos os pormenores do comportamento de unidades 

econômicas individuais e tratamos do desempenho geral. Há um custo 

nesta abstração: pormenores obtidos são as vezes importantes. Mas há 

uma vantagem: a compreensão das interações vitais entre os mercados 

agregativamente considerados.” 

Esta definição traduz de forma clara o papel e a atuação da macroeconomia, e 

em seus apontamentos possibilita conexões com a Economia Circular. A citação de 

períodos de recessão põe em evidência a crítica condição que está sendo imposta à 

humanidade, onde a destruição do meio ambiente está colocando em risco sua própria 

existência. Conforme apontado por Georgesco (1971) a natureza impõe limites ao 

crescimento econômico. A humanidade em sua tradicional forma de produção linear 

está ignorando esses limites e causando impactos macro por toda a natureza, seja 

pelo consumo desenfreado, seja pela emissão e descarte de excedentes tóxicos e/ou 

inservíveis (BLOMSMA e BRENNAN, 2017; KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017; 
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KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 2018). Essa direção tendencia uma 

recessão às condições básicas para a sobrevivência das próximas gerações, sendo 

fundamental que ocorra a migração do processo linear para o circular. 

Assim como os objetivos macroeconômicos em uma economia tradicional, os 

objetivos macros em EC podem ser mensurados, analisados e criadas prospecções. 

Contudo o presente trabalho, em suas pesquisas iniciais, sugere que o resultado 

macroeconômico circular é a soma dos diversos resultados microeconômicos 

circulares, não possuindo agentes específicos de sua grandeza, e sim resultados 

gerais a partir de ações individualizadas (HUPPES e ISHIKAWA, 2009; HUPPES e 

ISHIKAWA, 2005).  

Essa perspectiva sobre a tomada de decisões e ações individuais, coletivas, 

privadas, ou públicas, traz a tônica do nível macro em EC, pois devido alguns 

importantes agregados econômicos sofrerem influências diretas dos poderes públicos 

(representados pelos governos), é comum a percepção de que o nível macro possui 

como agente principal o poder público. Pelo contrário, a interferência e manipulação 

dos mercados pelo poder público é tema de profunda complexidade na comunidade 

acadêmica, profissional e política. É sensivelmente tênue a divisão entre governos 

intervencionistas e posições extremistas, beirando posições ditatoriais, as quais criam 

inseguranças em investidores e empreendedores (SAKR e ET AL., 2011). Tal 

conjuntura desmotivadora ocasiona a retenção de capitais internos (os quais deixam 

de ser investidos na economia doméstica) e fuga de capitais (recursos internos que 

migram para outros países e capitais externos que não entram na economia local) 

(SAKR e ET AL., 2011). 

Os mecanismos de produção e mercados fluem com maior solidez quando 

atuam livremente, pois podem assumir riscos e tomar decisões dentro do seu 

ambiente de conforto e confiabilidade. Mercados impostos por iniciativas 

governamentais, mesmo utilizando subsídios públicos para iniciarem, possuem baixa 

resistência às variações mercadológicas e tendem serem abandonados nas primeiras 

oscilações negativas (JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014; SAKR e ET AL., 

2011). 

O Estado da Arte em EC apresenta como papel fundamental do nível macro 

em EC a criação de centros industriais, não fazendo distinção sobre a origem do 

capital investido, ou seja, indiferente se o capital inicial será público ou privado 
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(JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014). A grande diferença entre fomentar a 

criação de centros industriais e fazer a gestão desses centros (que figuram no 

ambiente meso) é justamente a gestão e manutenção estratégica, onde o papel macro 

se concentra exclusivamente na criação, no investimento inicial para instalação e 

produção dos parques industriais, enquanto as indústrias no ambiente meso geram 

relações vantajosas e cooperativas entre si, fomentando negócios sustentáveis, 

ocasionando em uma evolução de centros industriais para Parques Industriais 

Ecológicos (SAKR e ET AL., 2011; JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014; 

FANG, CÔTÉ e QIN, 2007). 

Contudo, são apresentados outros papéis e ações fundamentais para o nível 

macro, como: a produção de informações, a fiscalização de ações, o alinhamento de 

posturas, e até mesmo o investimento de negócios, estratégias, cultura e educação, 

ações que apesar de serem ajustáveis ao empreendedorismo privado, também fazem 

parte das responsabilidades dos poderes públicos, estados e governos (SAKR e ET 

AL., 2011; FANG, CÔTÉ e QIN, 2007). 

Logo, apesar de tênue, a participação do poder público é fundamental em 

determinadas questões. A seguir destacam-se as principais ações que devem 

acontecer incialmente da esfera macro e seguir para as demais (meso e micro) e as 

justas delimitações dos agentes oriundos da iniciativa pública e/ou privada:   

 Ações Reativas – imposição de limites para se atingir a sustentabilidade 

(apenas o poder público): 

 Legislando os parâmetros de conduta; 

 Fiscalizando; 

 Multando as infrações; 

 Ações Proativas – motivando e propagando ações em direção à 

sustentabilidade (iniciativa pública e privada): 

 Financiando e/ou investindo na criação de indústrias, 

parques industriais ecológicos, negócios e 

empreendimentos sustentáveis; 

 Investindo em cultura e educação; 

 Coletando informações e rastreando resíduos excedentes 

e produtos em fim de vida útil. 
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Por ser o único agente com empoderamento para se fazer cumprir regras, 

ordens e cobranças compulsórias, as ações reativas, ou as quais devem legalmente 

conter os impactos ambientais negativos, ficam exclusivamente nas mãos do poder 

público. E mesmo nesse cenário de maior evidência do poder público existe a 

possibilidade da iniciativa privada assumir um papel de relevância nas questões que 

dispensam a imposição compulsória da ordem (SAKR e ET AL., 2011; JACKSON, 

LEDERWASCH e GIURCO, 2014; FANG, CÔTE e QIN, 2007) 

Apesar de todos os níveis serem sensíveis uns aos outros, o nível macro detém 

relevância diferenciada por ser capaz de impor padrões devido à forte influência que 

exorbitantes quantidades de capitais possuem perante a sociedade na qual são 

investidos (iniciativa pública ou privada), como também pelo poder impositivo legal e 

originário do poder público. 

O nível meso possui, dentro das estratégias de EC, um fundamental papel de 

transição da participação do nível macro para o contato direto com o nível micro, onde 

tal transição faz um importante percurso entre as etapas de planejamento e 

implantação, pertinentes ao nível macro, e ingressa na etapa de operacionalização 

das estratégias circulares, incumbência do nível meso (SAKR e ET AL., 2011; FANG, 

CÔTÉ e QIN, 2007; JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014).  

Enquanto o nível macro deve atender a composição e estrutura industrial de 

toda a economia (regional, estadual, nacional etc.), o nível meso concentra sua 

atuação de forma particular em cada rede ou parque industrial ao qual se proponha 

tornar circular (SAKR e ET AL., 2011; JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014). 

Logo, após a instalação do equipamento industrial pelo nível macro, o nível meso deve 

iniciar a criação de laços e redes entre as organizações, propondo uma gestão de 

ocupação das lacunas residuais, ou seja, gestando empreendimentos que criem valor 

pelo consumo dos resíduos processuais das indústrias já instaladas (FANG, CÔTÉ e 

QIN, 2007; YUAN, BI e MORIGUICHI, 2006). 

Muitas vezes o tamanho desse empreendimento atinge a proporção industrial, 

contudo existe muito espaço para negócios que tornem os resíduos processuais 

reaproveitáveis por seus próprios produtores (SAKR e ET AL., 2011). No nível meso 

se encontram as grandes oportunidades mercadológicas nas áreas industriais e 

logísticas, pois existe igual espaço para a criação de novos produtos a partir dos 
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resíduos descartados pelas indústrias, como estratégias que estreitem e diminuam 

custos entre as instituições. 

Estreitamente ligado ao princípio de Ecologia Industrial que propõe que os 

processos industriais sejam espelhados nos processos ecossistêmicos objetivando a 

sustentabilidade, o nível meso tem como responsabilidade diminuir os impactos 

negativos da produção humana junto às grandes instalações industriais (SAKR e ET 

AL., 2011; JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014). Por tal concepção é 

comumente denominado de mesossistema, ou sistema dentro das redes industriais 

(KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017). Essa premissa de ações sistêmicas, 

juntamente com o título: Parques Industriais Ecológicos – PIE é amplamente 

difundida, os quais atualmente são os personagens principais no nível meso (SAKR e 

ET AL., 2011). 

Por sua imensa envergadura produtiva, os PIEs representam uma enorme ação 

em direção ao desenvolvimento sustentável, dado que, assim como seus resultados 

produtivos, a quantidade de resíduos excedentes é em escala industrial, e resolvê-los 

ou eliminá-los é uma ação que causa resultados sensíveis em âmbito regional.  

O nível meso não permeia o foco do presente trabalho enquanto PIE. Contudo, 

os resultados das ações de uma indústria ou de uma rede que foquem na eliminação, 

solução, ou diminuição do impacto de um determinado resíduo excedente, podem ser 

somados a outros resultados obtidos no nível micro e mensurar os valores finais ao 

nível macroeconômico em EC. 

Enquanto no nível macro ocorrem o planejamento de estratégias que criem 

parques industriais capazes de atender toda a sociedade, e se implantam tais 

equipamentos, no nível meso, se fomenta a gestão dessas indústrias, criando e 

fortalecendo laços em redes de negócios sustentáveis, reaproveitando os resíduos de 

seus parceiros, prolongando sua vida útil e gerando valor. Na próxima etapa dessa 

cadeia, as empresas vendem esses produtos aos consumidores, seja o de primeiro 

processo ou o de processos prolongados. Tal etapa é denominada de nível micro em 

EC (JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014; SAKR e ET AL., 2011). 

Tanto na etapa produtiva como na utilização e consumo dos produtos finais, 

temos excedentes descartáveis, cada um contribui da sua forma particular com a 

depreciação do meio ambiente (KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 2018). 
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Ocorre que as indústrias só produzem por existirem consumidores, por se concretizar 

a venda no nível micro, tornando a consciência coletiva da população uma arma 

fundamental contra os processos lineares (GEELS, 2010). O que fará a grande 

diferença entre o nível micro na economia tradicional e em EC é a cultura e os 

princípios que norteiam as decisões de empresas e consumidores em relação ao seu 

consumo e dedicação no descarte. 

Para uma melhor delimitação do nível micro em EC é relevante uma clara 

definição em perspectiva tradicional, a qual já está cristalizada na compreensão 

acadêmica e profissional, como também surge como antecessora a essa nova 

perspectiva. É imprescindível citar que em toda a leitura e pesquisa feita para a 

construção desse trabalho, não foi percebido qualquer intenção de substituição entre 

as perspectivas, ou mesmo uma complementação ou outra ideia que as una ou as 

mescle. Dado a imensa envergadura científica e poder de resolução que os modelos 

de análise macroeconômicos e microeconômicos tradicionais possuem, é mais seguro 

imaginar que no decorrer da transformação de processo linear para circular, os níveis 

tradicionais agreguem as perspectivas dos níveis circulares, e tendo agregado tais 

valores evoluam para níveis em EC. Tal apontamento engrandece a compreensão 

genuína do nível micro em economia tradicional. 

Duas definições que apesar de possuírem sutis diferenças, estreitam os laços 

com o pensamento circular são: 

Besanko e Braeutigam (2004): 

“... a microeconomia estuda o comportamento em unidades 

econômicas específicas, como um consumidor, um trabalhador, uma 

empresa ou um administrador. Ela também estuda o comportamento 

individual de famílias, indústrias, mercados, sindicatos ou associações 

comerciais.” 

Vasconcellos e Garcia (2008): 

“A Microeconomia, ou teoria dos preços, analisa a formação de 

preços no mercado, ou seja, como a empresa e o consumidor interagem 

e decidem qual o preço e quantidade de determinado bem ou serviço em 

mercados específicos”   

 A primeira se refere ao comportamento, e a segunda à interação, em que 

ambas as ideias fazem parte das premissas do nível micro em economia tradicional e 
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em EC. A sensível diferença entre a holística tradicional e a circular, está no ângulo 

da análise, pois enquanto tradicionalmente a atenção está no que fazem, em EC a 

perspectiva é de influenciar o que fazer e como fazer. Para tanto, a principal função 

do nível micro em EC é criar valores e responsabilidades que direcionem as 

produções, comercializações e consumos em direção a propiciar o descarte 

sustentável (L¨UDEKE-FREUND, GOLD e BOCKEN, 2019; JACKSON, 

LEDERWASCH e GIURCO, 2014; SAKR e ET AL., 2011). Tal função possui como 

objetivo eliminar os consumos negativos de produtos que não podem retornar ao 

processo produtivo, ou não irão retornar por não possuírem valores mercadológicos e 

financeiros (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017; KORHONEN, HONKASALO e 

SERPPALA , 2018). 

Investindo em cultura e educação, o nível macro em EC se alinha fortemente 

ao nível micro em EC, empoderando intelectualmente sua comunidade, e dando 

embasamento para sua tomada de decisão, e assim optem por consumos de produtos 

e serviços circulares e redirecionam as ações, produções e serviços no nível meso 

em EC (SAKR e ET AL., 2011; JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 2014). 

Apesar de representar o nível com menor poder de capital, não possuir poder 

legislativo ou executivo, e por tais características parecer com menor capacidade de 

indução para a transformação linear-circular, o nível meso possui poder imaginável se 

somados uniformemente todos os desejos de todos os cidadãos consumidores 

(GEELS, 2010). A soma dos desejos de todos os consumidores representam os 

objetivos finais de toda a produção, o qual realizará a criação de todas as riquezas da 

economia local, não devendo ter seu poder ignorado ou descartado em qualquer 

hipótese, mesmo que não faça jus do mesmo. E por mais que o consumo circular 

ainda não esteja enraizado no cotidiano das pessoas, o exercício de descartar 

corretamente é obrigação indiscutível e não depende de aprofundamentos científicos, 

apenas consciência comum (GEELS, 2010; BRAUNGART, MCDONOUGH e 

BOLLINGER, 2007).  

O grande contraste na diferença entre os níveis macro e micro, na economia 

tradicional e circular, está na forma como lidam com seus agentes econômicos, pois 

enquanto a economia tradicional estuda e analisa o que esses agentes fizeram e qual 

o resultado obtido, ou mesmo o que tendem a fazer e onde chegarão, na EC, tanto o 

nível macro, como o meso e o micro, procuram propor o que deve ser feito para se 
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atingir um objetivo especifico, o desenvolvimento econômico unido à sustentabilidade 

líquida. 

A coesa e eficiente interação entre os níveis circulares é fundamental para uma 

transformação de economia tradicional para EC sólida e duradoura, sendo essa 

interação que fomentará uma condução transparente das informações, recurso básico 

para a sobrevivência de qualquer cadeia de gestão (BRAUNGART, MCDONOUGH e 

BOLLINGER, 2007; SAKR e ET AL., 2011; JACKSON, LEDERWASCH e GIURCO, 

2014; BLOMSMA e BRENNAN, 2017; L¨UDEKE-FREUND, GOLD e BOCKEN, 2019). 

A Figura 9 ilustra como ocorre a incorporação do nível micro pelo nível meso, 

e do nível meso pelo nível macro.  

 

Figura 9 – Níveis Macro, Meso e Micro (autor) 

 

Essa condição de estar alocado dentro das perspectivas de ação um do outro, 

demonstra como cada relação ocorre. O nível macro sendo o responsável por toda a 

instalação de equipamentos, os quais suprirão as demandas da sociedade em 

concepção circular. O nível meso, em posse desses equipamentos, potencializa a 

produção de riquezas com a gestão de redes e cadeias circulares que prolongam a 

vida útil dos recursos. E o nível micro vende e consome esses produtos e serviços, e 

ao utilizá-los descarta-os estrategicamente, propiciando seu retorno ao processo 

produtivo de forma rentável e circular. 
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3 CONSTRUÇÃO DO MODELO: GRAU DE CIRCULARIDADE 

 

O objetivo dessa seção é expor os conceitos que dão suporte ao Modelo 

proposto, e qual a adesão entre a propositura e as teorias já fundamentadas. O 

modelo será denominado de Grau de Circularidade - GC, o qual será representado 

pelas retas: Cadeia Direta (CD) e Cadeia Circular (CC). A abscissa representará a 

Receita, e a ordenada a Massa de descarte ao Meio Ambiente.  

Para que seja dada a devida compreensão da propositura, a seguir são 

relatadas as premissas e parâmetros que norteiam a análise: 

1 – A proposta possui seu prisma de observação na atividade de coleta de 

resíduos sólidos; 

2 – A produção total de determinados produtos será descartada, e constituirá a 

massa total de resíduos sólidos dispostos ao meio ambiente; 

3 – O descarte adequado gera novos negócios de forma circular, e representam 

atividades com princípios em EC, e serão representados na cadeia circular; 

4 – O descarte inadequado gera impactos negativos ao meio ambiente, e são 

inversas às ações em EC; 

5 – Serão seguidos os princípios de EC (conforme subseção 2.1); 

6 – Serão seguidos os princípios do nível micro em EC; (conforme subseção 

2.3); 

7 – Os mercados de coleta e reciclagem são limitados pelas produções de bens 

novos ou originários das cadeias diretas, representados por CD. 

 

3.1 Ordenada: Massa de descarte ao Meio Ambiente 

 

Como o conceito de massa, assim que um produto perde sua utilidade marginal 

e é determinado como inservível e em fim de vida útil, ele passa a ser sua composição. 

Torna-se nada além dos componentes e recursos naturais, químicos ou biológicos, 

que sobram no resíduo descartado. A Lei de Conservação da Massa de Lavoisier: 

” Na natureza nada se cria, nada se perde; tudo se transforma” 

estabelece uma identidade P = R, na qual toda massa de materiais constituintes de 

um Produto torna-se a mesma massa R de todo resíduo deste produto. Um exemplo 

é a latinha de alumínio (invólucro de bebidas). Ao serem consumidos os produtos que 
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elas comportam, serão descartadas. Por ser feita de matéria que não é alterada pelo 

produto que transporta, mantém seu valor mercadológico estável em relação ao preço 

do alumínio. Essa condição e o vantajoso valor mercadológico do alumínio fazem com 

que essa latinha seja altamente objetivada na atividade de coleta.  Mesmo com seu 

alto valor circular, não é incomum ver latinhas descartadas irregularmente. Assim, não 

tendo prova ou certificação do descarte regular, ou mesmo até a coleta, tudo o que for 

produzido está propenso a ser descartado de qualquer forma no meio ambiente. Esse 

cenário é constituído por posturas negligentes e/ou protetivas da sociedade, cidadãos, 

empresas e poder público. As posturas negligentes são fomentadas pela falta de 

cultura, conhecimento e responsabilidade de todos os agentes, seja na esfera pública 

ou privada, sejam organizações ou pessoas. Essa posição ignora ações que 

propiciem a coleta e reciclagem dos resíduos inservíveis, deixando assim esse 

material exposto ao meio ambiente. Essa condição transfere ao Meio Ambiente a 

obrigação e o trabalho de decompor e neutralizar os impactos negativos desse 

material descartado. Todo ônus do processo passa a ser da natureza, e além de 

causar danos não se produz mais valor algum, seja de relevância econômica, 

ambiental ou mesmo social. Em contrapartida, iniciativas tanto do poder público 

quanto da esfera privada podem fomentar medidas protetivas, as quais surgem 

através do fomento de cultura, educação, investimento e financiamento de negócios 

e empreendimentos circulares. 

O movimento na ordenada, ou seja, na Massa de descarte ao Meio Ambiente, 

ocorre no sentido crescente à medida em que a Cadeia Direta produz, e no sentido 

decrescente com a produção da Cadeia Circular, como apresenta a Figura 10: 
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Figura 10 – Massa de descarte ao Meio Ambiente (autor) 

 

A Figura 10 ilustra como as variações de resultados produtivos das Curvas CD 

CC influenciam no resultado e ponto do eixo Massa de Descarte ao Meio Ambiente. 

Já a razão peso por real é definida nas premissas de Ecoeficiência, onde Huppes e 

Ishikawa (2005) definem que o impacto ambiental por produto é sua principal 

expressão. Logo, a produção total de determinado produto dará o peso máximo de 

descarte. Analisar a quantidade total produzida com sua receita total permite definir a 

razão impacto de peso por real. Dividindo um pelo outro, encontra-se o valor unitário, 

o qual representará a razão proporcional de impacto. Em sua totalidade, esse valor 

será crescente quando influenciado pela unidade produzida em CD, e decrescente 

variando com a produção em CC.   
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3.2 Abscissa: Receita 

 

Blanchard (2001) define que a Receita é a expressão monetária do resultado 

de todo esforço da produção de uma economia. A soma desse resultado representa 

Produto ou PIB de uma determinada região. A Receita, em termos contábeis, 

representa os valores recebidos em determinado período por instituições privadas. Já 

no poder público essa relação é denominada de arrecadação, seja por impostos, 

tributos ou taxas (SANDRONI, PAULO, 2004). A Receita é o resultado de todas as 

vendas, as quais são expressas entre ofertantes e demandantes como: preço, e esse 

será o valor que determinará o equilíbrio entre oferta e demanda (PARKIN, 2009). 

Esse ponto de equilíbrio mercadológico possui relevante influência em relação à 

empregabilidade e ao consumo, indicadores fundamentais nas questões relacionadas 

ao descarte de inservíveis. Os níveis de empregabilidade determinam diretamente os 

níveis de consumo (ROSSETTI, 2002), quanto maior o consumo, maiores as 

possibilidades de descartes inadequados. Contudo, quanto maior o descarte, maior a 

coleta. Esse descarte não necessita ser oriundo de bens originários de recursos 

naturais, podem ser resultados de descartes de processos circulares, o que agrega 

valor econômico e ambiental em concomitância. Esse cenário depende da tomada de 

decisão do consumidor, pois só terão produtos oriundos de reciclagem os 

consumidores desse produto. Essa decisão influencia a produção mais limpa e 

inteligente na CD, e fomenta os resultados necessários em CC, gerando receita para 

ambas (MACARTHUR e SCHULZE, 2016; KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017). 

Logo, tudo que for produzido e consumido deve ser descartado e recolhido de forma 

adequada em conformidade à proteção do meio ambiente. No eixo do Receita, o valor 

de ambas as retas CD-CC cresce proporcionalmente à sua produção. Sendo assim, 

quanto maior a produção de produtos novos, maior a receita em CD, e quanto maior 

a coleta e reciclagem, desses produtos em fase de resíduos para descarte, maior a 

receita em CC, como apresenta a Figura 12:  
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 Figura 11 – Ordenada do Produto (autor) 

 

A Figura 11 ilustra como a Receita evolui proporcionalmente tanto na reta CD 

como na reta CC. A produção de novos itens em CD gera receita, igualmente, a coleta 

e reciclagem geram em CC. O que diferenciará um resultado do outro será seu valor 

unitário, o qual tende a ser inferior nas atividades circulares em relação às atividades 

diretas, devido à diferença entre seus valores unitários. 

 

3.3 Reta Cadeia Direta – CD 

 

As soluções propostas para resolver os problemas gerados pelo tradicional 

processo de produção linear pela EC não configuram sua extinção, e sim o 

fechamento de circuitos, para que a natureza não seja o armazém final dos resíduos 

de processo e produto (FANG, CÔTE e QIN, 2007; JACKSON, LEDERWASCH e 

GIURCO, 2014; L¨UDEKE-FREUND, GOLD e BOCKEN, 2019). Logo, não são 

apresentadas estratégias que intervenham literalmente nos processos lineares, e sim, 

em como e quais recursos ele usa, qual sua fonte de energia, o que é feito com os 

resíduos excedentes, e por fim o prolongamento da vida útil de recursos e produtos ( 

(BRAUNGART, MCDONOUGH e BOLLINGER, 2007; KIRCHHERR, REIKE e 

HEKKERT, 2017; KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 2018). Nessa 
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perspectiva, o processo linear deixa de ser um impactante negativo ao meio ambiente 

quando passa a incorporar etapas circulares.  

A evolução da reta CD ocorre igualmente às premissas da teoria da firma e a 

curva da oferta. Quanto maior o preço, maior a propensão dos produtores em vender 

e, quanto mais oportunidades para se vender, maior a tendência em se produzir 

(BESANKO e BRAEUTIGAM, 2002). Essa característica indica a tangente positiva da 

reta CD, assim como aponta que o maior influenciador da produção é a capacidade 

de gerar receita, e não apresenta relações com questões sobre o meio ambiente. 

A Figura 12 ilustra como a reta CD se relaciona com os eixos Massa de 

Descarte e Receita: 

 

 

Figura 12 – Reta CD (autor)  

 

A Figura 12 demonstra que o aumento da produção em CD aumenta a massa 

de produtos que podem ser descartados indevidamente no meio ambiente. Ilustra a 

influência de posturas protetivas de cidadãos e organizações, as quais podem, a partir 

de ações circulares, reverter os impactos do descarte indevido. Da mesma forma, 

ignorar ou manter posturas negligentes, permitirá que os resultados da produção 

virem resíduos inservíveis.  
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A reta CD então representa a Receita de determinada produção de 

determinada empresa, em nível micro, e quando somadas todas as atividades 

originárias de resíduos inservíveis, dadas as devidas proporções e adequações de 

medidas, de regiões ou países, é possível se identificar a relação macro. Tal 

abordagem é possível devido aos pontos em comum: peso e receita dos produtos 

residuais (HUPPES e ISHIKAWA, 2005). A presente suposição focará nos resíduos 

sólidos, em nível micro.  

A abordagem individual por organizações e empresas trata a ótica 

microeconômica, tanto linear como circular. Neste ambiente, geralmente, o valor ou 

preço do produto originário é superior ao valor do produto recolhido. Logo, a receita 

total da atividade originária é superior ao valor da latinha residual, exemplo da latinha 

em fase de envasamento, possui maior valor que a latinha coletada, pois enquanto na 

originária já está agregado o valor da produção, a residual passará primeiro pelo 

processo de retorno ao estado de alumínio, para depois virar novamente uma latinha 

para envasamento.  

O preço comercializado do recurso produtivo da cadeia direta será denominado 

de Preço de Venda ou PV. A Receita de CD é calculada a partir da multiplicação de 

seu PV pela quantidade (Q) produzida, conforme a função a seguir: 

Receita de CD = PV x Q 

Definindo-se uma determinada receita para uma determinada quantidade, 

determina-se um ponto na reta CD. 

 

3.4 Reta Cadeia Circular – CC 

 

A reta Cadeia Circular é formada por negócios circulares, os quais procuram 

recolocar de forma rentável recursos e produtos descartados no processo produtivo e 

no consumo final. Esses produtos, quando atingem a etapa de descarte, no processo 

linear são inutilizados na forma de lixo, e na produção circular terão estendida sua 

vida útil. Existem diversos tipos de estratégias diferenciadas, como as Teorias “R”, do 

berço ao berço (B2B) ou Logística Reversa, as quais prolongam a vida útil dos 

recursos e produtos. Essa diversidade da à curva dinamismo, pois possibilita que os 

resíduos sejam reaproveitados em diversos modelos de negócios diferentes. 
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A reta CC recebe influência direta das medidas protecionistas dos governos e 

da sociedade, não existindo diferenças se essas ações são oriundas da iniciativa 

pública ou privada. Feitas, essas ações geram resguardo ao meio ambiente, 

diminuindo os impactos negativos resultantes da produção humana. Uma ação 

primordial que pode ter influência de todos os agentes é a coleta. Os governos podem 

educar e fomentar a cultura de entregar os resíduos inservíveis nos pontos certos ou 

para as empresas coletoras, as pessoas podem minimizar os danos dos resíduos, 

como sujeira excessiva, mistura com agentes corrosivos ou infectantes, e as 

empresas podem investir e custear projetos sociais, como auxílio aos catadores. 

Conforme a coleta de resíduos tende a recuperar todos os resíduos 

descartados, o impacto negativo da produção humana vai sendo minimizado. Logo, a 

Massa de Descarte vai se aproximando de zero. Contudo, quanto mais coleta, mais 

venda desse resíduo, e assim maior o resultado das receitas em EC. Esse contexto 

determina que a tangente da reta CC seja negativa. Ou seja, quanto maior a Receita, 

menores os impactos ao meio ambiente, menor a Massa de Descarte. Os produtos 

residuais que não possuem mercados circulares devem ser reelaborados em seus 

projetos de produtos para que seu fim de vida útil seja repensado (MACARTHUR e 

SCHULZE, 2016; KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017; KORHONEN, 

HONKASALO e SERPPALA , 2018). Tanto a mudança de insumos e componentes de 

um produto que não são reaproveitados, para recursos reaproveitáveis como 

incentivos para que os resíduos que não possuam vantagens mercadológicas sejam 

recolhidos de forma adequada, podem partir da iniciativa pública ou privada. Contudo, 

o poder público deve garantir que esse tipo de resolução ocorra (SAKR e ET AL., 

2011).A Figura 13 ilustra como a reta CC se relaciona com os eixos Massa de 

Descarte e Receita: 
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Figura 13 – Reta CC (autor)  

 

A Figura 13 demonstra duas particularidades da curva EC. Uma encontra-se 

na extremidade do eixo de Massa de Descarte, onde a atividade circular é zero, logo 

a massa descartada tende a ser o valor total da quantidade de produção. Já na 

extremidade do eixo da Receita encontra-se o valor máximo da receita gerada com a 

atividade circular, e o valor zero no eixo da Massa de Descarte, pois toda a massa de 

descarte foi resgatada do meio ambiente. Nesse ponto pode ser observado que a 

Receita atinge o eixo antes do ponto máximo de CD. O motivo é o valor unitário inferior 

do produto residual em relação ao produto originário.  

A relação de proporção inversa, onde quanto maior o produto menor o descarte 

no meio ambiente, ocorre devido às atividades circulares serem os mecanismos 

estratégicos para reverter os efeitos da produção linear.  

O preço comercializado do recurso produtivo da cadeia circular será 

denominado de Preço de Venda do Reciclável ou PVR. A Receita de CC é calculada 

a partir da multiplicação de seu PVR pela quantidade (Q) produzida, conforme a 

função a seguir: 
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Receita de CC = PVR x Q 

Definindo-se uma determinada receita para uma determinada quantidade, 

determina-se um ponto na reta CC. 

 

3.5 Referência Circular – RC 

 

Um ponto que demanda maior estudo e análise é a intersecção entre as retas 

CD-CC. Dado que o equilíbrio ambiental, ou seja, o Desenvolvimento Sustentável só 

será atingido com valores de descarte inadequados e impactos ambientais próximos 

a zero, qualquer valor diferente a esse deve ser refutado. O desejo das ações 

circulares, por suas premissas apresentadas até o presente estudo, devem ser de 

superar as margens inadequadas impostas por cadeias diretas embasadas por 

premissas de economia linear. Para tanto, é fundamental identificar o ponto de 

intersecção entre as retas a partir do lançamento dos dados empíricos de determinado 

mercado direto e circular. Após esses lançamentos, identificar em qual ponto se 

encontram os resultados da produção circular e definir a sua margem de ação, a qual 

deve ser superada até atingir resultados próximos a zero. O conceito de Margem é 

inserido ao pensamento econômico pela escola fundamentada pelos economistas 

denominados Marginalistas, os quais acreditavam que o valor de cada bem é formado 

pela utilidade que ele possui, definindo assim o conceito de utilidade marginal 

(SANDRONI, PAULO, 2004). Já a produtividade marginal é a relação entre a variação 

do produto total (de determinada atividade produtiva) e a quantidade utilizada de 

fatores (ou recursos de produção utilizados – capital e força de trabalho), ou seja, o 

valor resultante da variação da quantidade utilizada de um dos dois elementos 

(VASCONCELLOS e GARCIA, 2008). A presente proposta soma ao conceito de 

produtividade marginal, e sua premissa de utilidade marginal, o conceito de 

desenvolvimento sustentável, o qual é definido como um processo que atende as 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras 

em atender suas próprias demandas (WCED, 1987). O próprio termo sustentabilidade 

é definido como um conceito normativo, o qual não pode ser fechado de forma 

categórica, sendo um contexto no qual cada ação deve ser analisada e sua efetividade 

mensurada (BOND, MORRISON e POPE, 2012). 
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O ponto Referência Circular, apresentado por esse modelo, representa apenas 

um ponto de referência para os resultados das atividades circulares. Dependendo de 

onde esse resultado se posicione esse mercado tende a ser ou não um mercado que 

motive investimentos em negócios circulares relacionados a esse resíduo descartado. 

Indiferente de ponto em que um resultado circular se posicione, esse ponto será a 

margem a ser superada, sempre em direção ao resultado de descarte zero. Essa é a 

quantidade que pode ser definida como meta em diferentes etapas da busca por 

menos impactos negativos da produção humana ao meio ambiente, direcionando as 

ações ao menor impacto.  

Cada unidade das ações reversas possui utilidade marginal financeira a partir 

dos resultados das unidades anteriores, pois conforme as primeiras unidades vão 

gerando caixa superavitário, as próximas unidades vão perdendo utilidade para a 

mesma organização. O desinteresse pode ser oriundo de questões como a lei de 

rendimentos decrescentes ou a deseconomia. A problemática dos rendimentos 

decrescentes está na ausência de capacidade de se produzir tecnicamente em 

mesmo nível de resultado, dado a variação de um fator de produção e a estagnação 

de outros (ROSSETTI, 2002; VASCONCELLOS e GARCIA, 2008). Tal problemática 

pode ser exemplificada com o aumento de catadores e a estagnação do lugar para 

guardar os resíduos. Já a deseconomia ocorre quando a elevação da produção 

acarreta o aumento unitário dos custos (SANDRONI, PAULO, 2004). Utilizando o 

mesmo exemplo, caso a instituição coletora faça a opção por locar um lugar para 

guardar essa quantidade extra de coleta, e isso diminua sua rentabilidade. As Figuras 

14, 15 e 16 ilustram as possíveis posições de resultados da produção na CC, e sua 

relação com a interseção entre as curvas, o ponto Referência Circular - RC: 
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Figura 14 – Posição paralela a intersecção entre as retas CD-CC (autor) 

 

 

Figura 15 – Posição inferior a intersecção entre as retas CD-CC (autor) 

 

Figura 16 – Posição inferior a intersecção entre as retas CD-CC (autor) 
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As Figuras 14, 15 e 16 procuram demonstrar como o ponto RC representa uma 

referência entre o mercado circular, e como essa referência ilustra a condição desse 

mercado. Quanto menores os resultados circulares, ou mesmo iguais ao ponto RC, 

piores são os resultados ambientais. Isso não indica que as empresas não estão com 

bons resultados financeiros, indica apenas que não ocorrem coletas suficientes, ou 

falta motivação econômica para se coletar mais. Quanto maiores os resultados da 

cadeia circular em relação ao ponto RC, ilustra que existem motivações para a coleta, 

porém pode-se ter atingido a margem de interesse dessa coleta. Essas referências e 

resultados corroboram com os estudos e pesquisas que forem feitas por um 

determinado negócio circular, onde a compreensão de seus resultados colabora na 

melhor tomada de decisão. 

 

3.6 Índice de Ecoeficiência 

 

A Ecoeficiência aborda a formação de índices que mensurem resultados 

econômicos e impactos ambientais por unidade produzida (HUPPES e ISHIKAWA, 

2009). No modelo proposto, a Ecoeficiência servirá de índice sobre quanto a atividade 

circular agrega valor econômico à economia por unidade coletada de resíduos sólidos. 

Para se identificar o percentual da agregação de valor dessa atividade circular deve-

se utilizar os preços de venda de CC e CD, onde a soma do PV com o PVR, dividida 

pelo PV indicará o índice de valorização da economia, conforme função a seguir: 

 

Índice de Ecoeficiência: (PV + PVR) / PV 

 

Essa referência indica quantitativamente quanto cada unidade coletada agrega 

de valor econômico. Apesar de ser clara a agregação de valor ambiental oriunda da 

coleta, a inserção de dados, como a diminuição de consumo de recursos naturais 

escassos oportunizados pela coleta, podem gerar referências quantitativas aos 

resultados ambientais.  

A Figura 17 demonstra a relação entre os diversos conceitos utilizados para dar 

alicerce teórico ao modelo proposto. Sendo resultado da pesquisa feita em busca do 

estado da arte de EC e Ecoeficiência, as quais embasaram a Fundamentação Teórica 

da presente dissertação. Todo os pontos apresentados são originariamente de 

estudos aceitos e postos ao debate de seus pares.  
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Figura 17 – Modelo gráfico proposto: Grau de Circularidade – GC. 

 

A Figura 17 apresenta 6 pontos fundamentais à compreensão do modelo, a 

seguir uma breve explicação sobre eles: 

1 – Valor onde a reta CC possui coleta igual a ZERO, o que gera produto igual 

a ZERO. Tudo que foi produzido tende a ser descartado; 

2 – Valor onde a reta CD possui produção, venda e consumo máximo, o que 

gera Receita máxima, mas coleta igual a ZERO; 

3 – Valor na ordenada Massa de Descarte onde RC aponta o possível valor 

máximo de coleta. Após a margem existe o risco de desinteresse; 

4 – Ponto RC: intersecção entres as retas CD-CC, após a margem existe risco 

de desinteresse econômico; 

5 – Valor na abscissa Receita onde RC aponta o possível valor máximo de 

interesse econômico. Após RC existe o risco de desinteresse; 

6 – Valor onde a reta CC possui coleta e reciclagem máximas, o que gera 

Receita e coleta máximas. Logo, Massa de Descarte igual a ZERO; 
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4 TESTE DO MODELO 

 

O artigo “Economia Circular e Ecoeficiência: um modelo gráfico para avaliar o 

impacto dos negócios circulares na economia e no meio ambiente” foi elaborado 

durante o 2º semestre de 2020 pelos autores Abelino Reis Guimarães Neto e Rodrigo 

Franco Gonçalves. Será submetido após a qualificação em 2021 a um periódico de 

circulação internacional. 

Esse artigo atende aos objetivos específicos da pesquisa, que são: 

3. Desenvolver o modelo proposto para analisar quantitativamente resultados 

econômicos e ambientais. 

4. Avaliar o modelo proposto através de uma atividade específica de coleta de 

resíduos sólidos, no caso, produção e reciclagem de latas de alumínio para 

bebidas. 

Após a constituição dos conceitos fundamentais para a consolidação do 

modelo proposto foram feitas pesquisas preliminares, com a intenção de se definir um 

resíduo sólido que forneça o maior número de informações coerentes sobre seu 

mercado direto e circular. No decorrer da pesquisa o resíduo selecionado foi a lata de 

alumínio para bebida, a qual devido ao alto valor mercadológico do alumínio possui 

mercado amplo e sólido. 

A intenção principal era analisar se o modelo ilustraria de forma coesa os dados 

inseridos. Como resultado principal, as intenções com o teste foram atendidas de 

forma satisfatória, e o modelo apresenta-se como uma ferramenta útil à ilustração 

comparativa entre resultados de cadeias diretas e circulares. 

A formatação do artigo está de acordo com as normas do periódico ao qual ele foi 

submetido 
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gráfico para avaliar o impacto dos negócios 

circulares na economia e no meio ambiente 
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R. F. a 

a. Universidade Paulista, São Paulo (font verdana, italic, 8-point) 

*Corresponding author, reisabelino@gmail.com 

Abstract 

O presente estudo propôs um modelo gráfico que apresenta no escopo de suas informações dados 
que permitem uma leitura conjunta de resultados econômicos e ambientais. Especificamente 
debruçado sobre o ambiente microeconômico, na atividade de coleta de resíduos sólidos, pode ser 
utilizado tanto como um espelhamento de dados empíricos, como de forma analítica na prospecção 

de cenários. Através da busca por conceituar o estado da arte de Economia Circular foi possível 

identificar a importância da criação de ferramentas de mensuração e análise de seus resultados. 
Apesar do atual sistema econômico linear, que ignora os danos e efeitos colaterais impostos à 
natureza, o debate em defesa do meio ambiente se solidifica constantemente. Encontra-se presente 
nesse discurso a necessidade de ferramentas que permitam a análise de atividades circulares em 
que a constatação dos resultados ambientais deve estar equalizada aos resultados financeiros. Nesse 
cenário, a Economia Circular se apresenta como uma alternativa ao sistema vigente. A presente 

pesquisa propôs um modelo que reflete morfologicamente os gráficos em economia tradicional, os 
quais utilizam de retas com tangentes positivas e negativas, apresentando suas relações e ponto de 
intersecção, ou equilíbrio. No processo de idealização foi possível identificar uma proposta de modelo 
lógico e funcional, o qual utilizando dos princípios de Economia Circular e Ecoeficiência possibilitou a 
ilustração de dados ambientais e financeiros, concomitantemente. Uma das principais conclusões foi 
a compreensão da importância de se registrar e rastrear todos os materiais não orgânicos que 
possam ser descartados inadequadamente na natureza. Esse acompanhamento permite a criação de 

uma base de dados sólida, que fomente informações de relevância para uma utilização de modelos 
analíticos com foco ambiental e financeiro. Especificamente em relação ao modelo, se concluiu que 
sua estrutura pode prestar serviços de relevância às instituições públicas e privadas que possuam 

informações sólidas sobre os produtos e resíduos coletados.        

Keywords: Economia Circular, Sustentabilidade, Indíces, Resíduos, Coleta.  

 

1. Introdução 

A logística relacionada à Sustentabilidade aponta para a importância do planejamento 

Sustentável em Rede, onde sua meta é atingir resultados líquidos de sustentabilidade 

(KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 2018). Esse plano conjunto de redes circulares 



59 

 

permite a constatação e eliminação de vazamentos que descartem resíduos 

inadequadamente ao meio ambiente (EMAF, 2013; EMAF e MCKINSEY, 2015). Contudo, é 

fundamental que cada atividade dessa rede circular gere receitas superavitárias que 

motivem seu investimento e continuidade (SAKR e ET AL., 2011). Decisões sobre 

implementações de processos produtivos sempre geram um trade-off entre maximização 

econômica e intervenção ao meio ambiente (HUPPES e ISHIKAWA, 2009). Analisar os 

resultados ambientais e econômicos simultaneamente é fomentar tomadas de decisão com 

equidade (HUPPES e ISHIKAWA, 2005). Para tanto é importante a criação e utilização de 

ferramentas quantitativas que mensurem esses resultados em concomitância (HUPPES e 

ISHIKAWA, 2009). No contexto do estado da arte de Sustentabilidade, duas perspectivas 

tomam posições de relevância: a Economia Circular e a Ecoeficiência. Cada qual com seu 

prisma bem direcionado, porém, ambas abordam imparcialmente a economia e o meio 

ambiente. Enquanto a Economia Circular direciona seus esforços na discussão sobre 

atividades que gerem receita em atividades circulares (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 

2017), a Ecoeficiência propõe a análise sob a ótica do impacto ambiental por unidade de 

produto (HUPPES e ISHIKAWA, 2009).  

O presente estudo utiliza dessas abordagens para analisar um Estudo de Caso, e propor 

um modelo gráfico que ilustre resultados econômicos e impactos ambientais gerados a 

partir da produção direta de latas de alumínio para bebidas, e a coleta desses resíduos 

após seu consumo. A proposta é colaborar com a tomada de decisão embasada em uma 

ferramenta analítica que demonstre esses resultados de forma concomitante. A 

constituição de gráficos contribui com instituições públicas e privadas na análise de dados 

empíricos ou na prospecção de cenários.  O aprimoramento dessa percepção embasa uma 

melhor decisão sobre o fomento, financiamento ou investimento em atividades e redes 

circulares. 

2. Economia Circular e Ecoeficiência 

O estado da arte de Economia Circular aponta a necessidade do fechamento dos circuitos 

em torno de suas cadeias de suprimento. O mapeamento e saneamento dos pontos de 

vazamentos permite a transformação de configurações lineares em novas cadeias 

circulares (EMAF, 2013; EMAF e MCKINSEY, 2015). Esse processo aponta duas ações 

especificas: o rastreio e a coleta. Para se mapear os pontos de vazamento ou descarte 

pode-se apenas fazer o registro no ponto de coleta, ou atuar de forma mais segura e se 

inserir tecnologias que permitam o rastreio (BRAUNGART, MCDONOUGH e BOLLINGER, 

2007). Tanto produtos como embalagens devem ser rastreados em sua produção, sua 

venda e em seu descarte (FANG, CÔTÉ e QIN, 2007). Nas duas formas de atuação está 

presente o processo de coleta dos materiais descartados. Contudo, a EC não deve se 

resumir apenas ao prolongamento de vida útil dos recursos e produtos, e sim contribuir 

com projetos inteligentes de extração, produção e consumo (FANG, CÔTÉ e QIN, 2007). 

A EC apresenta um sistema econômico fomentado por modelos de negócios que ampliam 

a vida útil de recursos e produtos por atividades embasadas nos princípios “R” (recusar, 

repensar, reduzir, reutilizar, reparar, recondicionar, remanufaturar, reaproveitar, reciclar 

e recuperar), em seu processo de produção, distribuição e consumo (KIRCHHERR, REIKE 

e HEKKERT, 2017). Em EC círculos internos consomem menos recursos e energia, o que 

os torna mais econômicos e estendem seu tempo de valor (KORHONEN, HONKASALO e 

SERPPALA , 2018). Após a extração, refino e produção de uma matéria-prima (recurso 

natural escasso) manter sua função ou sua utilidade, pelo máximo de tempo possível, 

agrega valor econômico e comercial ao produto (KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 

2018). 

O foco da EC está diretamente ligado aos diversos modelos de negócios que permitam a 

transformação circular, refletindo uma função sinérgica entre diversas estratégias, 

servindo de conceito guarda-chuva para unir e misturar esses conceitos (BLOMSMA e 

BRENNAN, 2017). Já a Ecoeficiência se apresenta como uma ferramenta de análise entre 
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a produção unitária e seu impacto ambiental (HUPPES e ISHIKAWA, 2009). Para Huppes e 

Ishikawa (2005), o crescimento econômico deve ser preponderantemente considerado 

para se projetar cenários reais e normativas ambientais. A análise deve estabelecer 

relações empíricas em mecanismos originários da sociedade e levantar especificações 

sobre os efeitos ao meio ambiente.  

A importância prática do conceito de Ecoeficiência reside em sua capacidade de combinar 

o desempenho econômico e sustentável, onde deve-se utilizar ao menos dois dos três eixos 

da sustentabilidade: econômico, social e ambiental (EHRENFELD, 2005). A Ecoeficiência 

pode ser observada como um indicador transversal que liga questões econômicas e mede 

seus impactos ambientais por unidade monetária obtida (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 

2017). 

3. Metodologia para criação do Modelo. 

O presente estudo possui como objetivo propor um modelo gráfico que auxilie na tomada 

de decisão sobre negócios circulares. A presente pesquisa está fundamentada nos dados 

obtidos através de um Estudo de Caso (GUIMARÃES, RODRIGUES, et al., 2020) sobre uma 

cooperativa de coleta de resíduos sólidos. Esse levantamento possibilitou identificar dados 

sobre a cadeia direta e circular de latas de alumínio para bebidas. Foram levantadas as 

quantidades de latas consumidas na cidade de Santos, onde seus coletores são empresas 

privadas, ONG’s e catadores, e seus compradores: de pequenos lotes e de médios e 

grandes lotes, e a quantidade de latas coletadas.  

Conforme dados da Abralatas (ABRALATAS, 2019), no Brasil aproximadamente 97% das 

latas de alumínio, invólucros de bebidas, são recolhidos por atividades de coleta, para a 

reutilização do alumínio. No levantamento de dados foi possível perceber que esse mercado 

possui várias condicionantes de processo que motivam seus elevados resultados: a coleta 

é simples, encontram-se descartadas em locais de fácil acesso, a higienização é 

relativamente simples, não possuem contaminantes que exijam periculosidade, o 

desmonte é fácil, não possui diversas camadas que dificultem o acesso ao material 

principal, a transformação do produto final em recurso originário é relativamente simples, 

e o valor do produto (recurso alumínio) recolhido é relevantemente próximo ao valor do 

recurso originário. Esse contexto sólido do mercado de coleta de alumínio possibilita que, 

após a inserção dos dados no modelo, seja possível constatar se a ilustração replica um 

cenário próximo ao real. Após o levantamento das informações quantitativas, e a leitura 

conjunta aos dados da cadeia circular, o modelo traduz graficamente os motivos que 

inclinam a uma compreensão de um mercado saturado, onde a ampliação de atividades 

nesse nicho é economicamente desfavorável. 

4. Modelo: Grau de Circularidade 

Pode-se traduzir o modelo proposto usando a sabedoria da Lei de Conservação da Massa 

de Lavoisier: ”Na natureza nada se cria, nada se perde; tudo se transforma”. Essa 

compreensão traduz economicamente que tudo o que é produzido, após ser consumido, 

será transformado em algo. Essa mudança pode ser impactante ou benéfica ao meio 

ambiente. Atualmente o modelo de Economia Linear ignora seus efeitos e impactos ao 

meio ambiente. A transformação do modelo atual em EC depende da capacidade de se 

gerar atividades circulares rentáveis. E nesse cenário é imposto o trade-off entre a tomada 

de decisão que prime por resultados econômicos ou ambientais. A proposta é ilustrar como 

se comportam os circuitos que partem de produtos e recursos que ao serem consumidos 

e descartados se transformarão em resíduos sólidos. O gráfico informa, a partir das 

quantidades produzidas, qual a receita gerada em cadeias diretas e cadeias circulares. O 

insight para a criação do modelo ocorreu a partir dos gráficos utilizados na economia 

tradicional, os quais utilizam de retas com tangentes positivas e negativas para ilustrar 

cenários e prospecções mercadológicas. O modelo proposto será denominado de: Grau de 

Circularidade. 
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O eixo das ordenadas representa a quantidade produzida em ambas as cadeias, e o eixo 

das abscissas representa a receita gerada por essas produções. O eixo das ordenadas será 

denominado de Massa descartada ao Meio Ambiente. A utilização do termo massa permite 

que cada produto seja mensurado pela grandeza mais adequada, como gramas, quilos ou 

toneladas. O eixo das abscissas será denominado de Receita, e representa o valor unitário 

multiplicado por sua produção, seja na cadeia direta ou circular.  

Dado que o aumento da receita com a produção na cadeia direta aumenta a quantidade 

de possíveis descartes inadequados, a reta com tangente positiva representará CD, ou 

cadeia direta. Em contrapartida, o aumento da receita com a produção da cadeia circular 

diminuirá a quantidade de resíduos expostos ao meio ambiente inadequadamente, logo, 

sua tangente será negativa. Essa reta será denominada de CC, ou cadeia circular. A Fig. 1 

ilustra o modelo gráfico proposto. 

Fig. 1. Modelo Grau de Circularidade. Os resultados no eixo: Massa de descarte ao meio 

ambiente são diretamente proporcionais à receita da Cadeia Direta, e inversamente 

proporcional à receita da Cadeia Circular (autor).   

A Fig. 2 ilustra as retas representativas da cadeia direta (CD) e da cadeia circular (CC). 

Fig. 2. Modelo Grau de Circularidade. Reta CD – cadeia direta, com tangente positiva. Reta 

CC – cadeia circular, com tangente negativa (autor). 

Conforme a coleta dos produtos é feita, disponibilizando-os para atividades “Rs”, o impacto 

da massa descartada ao meio ambiente diminui. Essa relação pode ser compreendida como 

uma razão de Ecoeficiência, onde o mesmo recurso material que produziu receita na cadeia 

direta, produzirá receita na cadeia circular. Essa ação agrega valor econômico e comercial 

ao resíduo descartado. A Fig. 3 ilustra essa geração e agregação de valor. 

 

 



62 

 

Fig. 3. Modelo Grau de Circularidade. Diminuição da Massa de descarte ao meio ambiente 

a partir da atividade de coleta da cadeia circular (autor). 

Logo, se um produto originário da cadeia direta é vendido por 10, e o produto de coleta da 

cadeia circular é vendido por 6, temos um acréscimo de valor de 60% na economia, 

ocasionado pela venda do resíduo, o qual seria tratado como inservível. Esse cenário 

apresenta como índice de Ecoeficiência o valor de 1,6. Para compreender se o mercado 

desse produto é realmente interessante, é imprescindível fazer uma análise de custos de 

todo o processo. Quanto mais próximo o custo unitário (do processo total) for de 6, menos 

interessante é essa atividade.    

As tangentes de ambas as retas são influenciadas diretamente por seu preço de venda, 

seja o preço de venda (PV) na cadeia direta ou preço de venda do reciclável na cadeia 

circular (PVR). Quanto maior a discrepância entre esses valores, temos um maior 

desincentivo para o investimento nas atividades de coleta desses materiais. Dado que o 

equilíbrio ambiental só será atingido com a coleta de todo resíduo sólido não biodegradável 

descartado, a intersecção entre as curvas serve apenas como uma referência do grau de 

circularidade, ou referência circular (RC) como será denominada. Quanto menor a 

diferença entre PV e PVR, mais distante de 0 (zero) será a posição de RC. A Fig. 4 ilustra 

a posição de RC. 

Fig. 4. Modelo Grau de Circularidade. Inclinação das tangentes das retas por influência 

dos preços de venda, e posição da Referência Circular - RC (autor). 

Esse reflexo é explicado pela motivação dos empreendedores e empresários das cadeias 

direta e circular, pois, quanto maior o valor de cada produto, maior é a motivação de 

ambos em investir nessa atividade. Já quando o valor de PVR é muito inferior ao valor de 

PV (dado que: se existe a venda do produto originário é porque seu PV motiva sua 

produção, venda e compra), os possíveis investidores da atividade circular não são 

motivados a investir nessa coleta. 
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5. Tomada de decisão utilizando o modelo Grau de Circularidade 

O modelo proposto deve auxiliar na tomada de decisão sobre o negócio circular de coleta 

de resíduo sólido ao qual estão sendo levantadas as informações, como: quantidade 

produzida e coletada, e dados financeiros. A seguir serão definidas condicionantes 

mercadológicas que devem ser mapeadas juntamente aos dados quantitativos que serão 

inseridos no GC. Essas informações, unidas ao modelo, esclarecem os valores e formas 

ilustradas.  

Uma informação financeira fundamental é o valor do PVR. Para sua mensuração de forma 

exemplificativa foram determinadas três faixas: 1 – próximo ao custo da operação de 

coleta, ou seja, o PVR é muito parecido com o valor gasto para fazer a coleta; 2 – 

relativamente superior ao custo da operação de coleta, o PVR é superior ao valor gasto na 

coleta, e 3 – vantajosamente superior ao custo da operação de coleta, o PVR é muito 

superior ao gasto para se coletar.   

A atividade de coleta trabalha com duas condicionantes operacionais importantes: 1º a 

facilidade em coletar, o que influencia no custeio do processo pois, normalmente, quanto 

mais fácil mais barato, e 2º na quantidade de unidades possíveis de serem coletadas, pois 

mesmo possuindo valores unitários vantajosos, se as quantidades coletadas forem poucas, 

não custeiam a operação de forma total, além de gerarem desvantagens e sobrecustos.  

Deve-se ter total atenção com a estrutura mercadológica, tanto no ambiente produtivo, 

como na quantidade de compradores. Para tanto, o mercado deve ser identificado quanto 

características típicas de: concorrência perfeita, oligopólio, monopólio, oligopsônio e 

monopsônio. Essas classificações geram informações sobre condições operacionais e 

comerciais fundamentais para tomada de decisão em relação a abertura de uma empresa 

nova, ou para as existentes, se investem em uma nova atividade. 

A informação sobre a quantidade de unidades coleta, quando inserida no modelo GC, ilustra 

informações relevantes à tomada de decisão. Quanto mais perto da totalidade de unidades 

coletadas, ou seja, quanto mais próximo de zero unidades expostas ao meio ambiente, 

mais difícil será de achar essas unidades restantes, coletar e produzir uma operação 

superavitária. A Fig. 5 ilustra a relação das quantidades coletadas em relação à intersecção 

das retas CD e CC. 

Fig. 5. Grau de Circularidade e resultado de coleta em relação à intersecção das curvas 

CD-CC (autor). 

A Fig. 5 apresenta três gráficos, onde em cada um deles a quantidade coletada está 

mensurada em uma posição, a qual indica quanto foi retirado ou recolhido antes de ser 

descartada do meio ambiente. A RC, enquanto ponto de intersecção entre as retas CD-CC, 

ilustra o quanto uma determinada quantidade de coleta possui relevância em questões 

econômicas e ambientais. No primeiro gráfico a quantidade coletada é inferior à 

intersecção, ou seja, poucas unidades foram coletadas. Esse nível de coleta, ao mesmo 

tempo que gera pouca receita, mantém alto o risco de várias unidades serem descartas 

inadequadamente no meio ambiente. No segundo gráfico a quantidade de unidades 
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coletadas está a margem da RC, indicando uma quantidade mediana de coleta, de receita 

e de risco de descartes inadequados. No terceiro gráfico a quantidade coletada supera de 

forma relevante a margem de RC, ilustrando que grande parte das unidades foram 

coletadas e existem menos unidades em risco de serem descartadas irregularmente. É 

fundamental esclarecer que o impacto do descarte na questão bioquímica não está sendo 

mensurado, apenas a quantidade de unidades em risco de exposição. 

6. Aplicação do modelo proposto: Grau de Circularidade  

A primeira etapa para a constituição do modelo proposto é o levantamento de dados. Para 

Araújo e Juras (2010) as informações sobre as cadeias de resíduos sólidos no Brasil não 

estão claras, e o levantamento de dados é complexo e dificultoso. Dado que a aplicação 

do modelo é apenas um teste, foram levantados dados reais, mas que serviram apenas de 

exemplificação. Todos os dados foram levantados de fontes que podem ser acessadas 

livremente e com facilidade. 

A escolha da cidade foi determinada devido essa região possuir uma empresa de coleta, 

Litoral Limpo – Comércio de sucatas em geral, que apresenta de forma direta, por 

intermédio de seu site (LITORAL LIMPO, 2021) os preços do alumínio em perfil limpo e 

natural, ou o PV de CD, e o preço de alumínio na forma de latinha, ou o PVR de CC. O site 

da Associação Brasileira de Fabricantes de Lata de Alumínio – ABRALATAS apresenta a 

produção, venda e reciclagem de latas de alumínio no Brasil (ABRALATAS, 2019). No site 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 2020) foram extraídas as 

populações da cidade de São Vicente e do Brasil, o que permitiu estimar o consumo na 

cidade. A coleta foi definida pelo percentual informado pela ABRALATAS, no valor de 97% 

do produzido e descartado. Com a definição dessas informações os valores foram definidos 

conforme apresenta a Tab. 1: 

Tab. 2. Dados da Cadeia Direta e Circular para lançamento no modelo Grau de 

Circularidade (autor). 

 

 

As informações referentes às latas de alumínio são apresentadas por unidades, contudo, a 

atividade de coleta está interessada no alumínio em seu estado original, e por isso é 

fundamental transformar os dados das unidades em kg de alumínio. Em média uma lata 

de alumínio possui peso variante de 13,5 g a 14,5 g. Logo, para se atingir um kg de 

alumínio são necessárias em média 70 unidades de lata. Utilizando essa relação, todos os 

valores foram definidos em kg, o que também igualou a unidade referência para os preços 

de venda. 

A receita da cadeia direta foi definida multiplicando o valor do alumínio limpo natural pela 

produção da cadeia direta na cidade de São Vicente. O valor da receita da cadeia circular 
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foi definido multiplicando o valor do preço de venda do reciclável pela quantidade coleta, 

a qual representa 97% do total da produção de CD. Contudo, para inserção desse valor no 

modelo deve-se subtrair a produção em CD pela produção em CC, fator representativo da 

tangente negativa da reta CC, conforme a fórmula a seguir: 

Massa de descarte ao meio ambiente após coleta = 696 – 676 = 21 mil kg sem coleta                                       

(1) 

Caso toda a massa de descarte for coletada, a CC atingirá seu valor máximo de receita, 

devido ao PVR = R$ 5,00, de: 

Receita total em CC = 675 x 5 = 3,4 milhões                                                            (1)                                                                                                             

Com os valores de PV e PVR podemos definir o Índice de Ecoeficiência - IE. Dado que os 

valores gerados pela coleta serão somados aos valores gerados pela produção original, ou 

seja, os valores da CC serão somados aos valores de CD, representando o ganho 

econômico, o IE deve ser calculado da seguinte forma: 

IE = (5 / 9) + 1;                                                                                                 (1) 

IE = 1,56                                                                                                           (2)                                                                                                

Definidos os valores e lógicas da cadeia direta de latas de alumínio para bebidas e da 

atividade de coleta dessas latas para a reutilização do alumínio, todos esses dados foram 

inseridos no modelo proposto: Grau de Circularidade – GC com os valores das Cadeias 

Direta e Circulares, dos mercados de latas de alumínio e sua coleta, conforme ilustra a Fig 

6: 

 

Fig. 6. Modelo gráfico proposto: Grau de Circularidade, e dados da CD e CC, da produção 

de latas de alumínio e sua coleta (autor). 



66 

 

O modelo GC ilustra o efeito reverso que a coleta, enquanto atividade circular, exerce sobre 

a atividade direta de produção. É possível observar que o ponto RC é ultrapassado, e a 

coleta beira a totalidade, dado o valor elevado do alumínio, e mesmo assim ainda restam 

aproximadamente 17 mil kg de alumínio, ou 1,24 milhões de latas de alumínio para serem 

coletadas. A Fig. 7 ressalta essa área do gráfico com a intenção de frisar que essa região 

deve ser discutida por instituições públicas e privadas com a finalidade de atingir o 

resultado de 0 unidades descartadas. 

Fig. 7. Grau de Circularidade e indicação de unidades que não foram coletadas, e possuem 

o risco de serem descartadas inadequadamente (autor). 

 

7. Conclusão e Discussões 

O modelo proposto: Grau de Circularidade, unido às informações sobre o negócio circular 

de coleta de latas de alumínio, oportunizadas pelo Estudo de Caso (GUIMARÃES, 

RODRIGUES, et al., 2020) informa que a ampliação dessa atividade em empresas que 

coletam outros resíduos, ou mesmo a abertura de uma empresa para essa atividade, 

encontrará um cenário desvantajoso. O total de latas consumidas na microrregião, já 

calculada em kg de alumino, foi de aproximados 696 mil kg, o que possibilitou uma receita 

aproximada de 6,2 milhões de reais na cadeia direta. Na cadeia circular foram coletados 

675 mil kg, o que gerou 3,3 milhões de reais. Restam ser coletados 21 mil kg, o que 

possibilita gerar de receita na cadeia circular pouco mais de 100 mil reais. Esse valor, 

somado às demais condições apuradas do mercado, torna o cenário desvantajoso, tanto 

para novos negócios como para novas atividades de empresas atuantes. Essa atividade 

circular possui uma vasta concorrência em relação aos coletores. Existe uma grande 

quantidade de empresas, entre cooperativas, ONG’S e iniciativas privadas, além de 

diversos carrinheiros. Esse mercado já possui um número relativamente alto de 

prestadores/coletores. Do lado dos compradores existem dois personagens: o comprador 

em pequena escala, que paga R$ 2,5 reais pelo kg de lata de alumínio, representado pelas 

empresas coletoras, as quais entregam a outro personagem, o comprador de médio e 

grande lote, o qual paga em média R$ 5,00 o kg de lata. Apesar de dois tipos de 

compradores, o mercado possui poucas empresas atuando, o que torna difícil a negociação, 

e concentra o poder de negociação no comprador. O custo da operação em relação ao PVR 

é vantajosamente superior, pois as empresas utilizam caminhões para coleta, o que facilita 

o deslocamento e a condução de diversos kg de latas, as quais geralmente são doadas 

pelas pessoas que descartam à empresa. Os catadores fazem a operação a pé, conduzindo 

os carrinhos, o que não gera custo com combustível. Tanto os R$ 5,00, recebidos pelas 

organizações coletoras das empresas compradoras de grande porte, como os R$ 2,5, 
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recebidos pelos catadores das empresas coletoras, acabam sendo muito superiores ao 

custo operacional diário (almoço, transporte, etc).  

Mesmo com todo esse cenário desvantajoso, se uma organização identificar com exatidão 

o local onde estão descartadas a grande parte dessas unidades (não descartadas), e o 

acesso não for complexo, ainda assim, pode-se obter alguma vantagem na coleta.  

O modelo gráfico proposto (GC) auxiliou na compreensão desse cenário, ilustrando de 

forma direta a posição e resultados da cadeia direta e circular, auxiliando na compreensão 

de outras condicionantes desse mercado circular em relação aos seus dados quantitativos. 

Já no campo prático, a presente pesquisa se depara com a dificuldade de se coletar dados 

empíricos relacionados à coleta de resíduos sólidos (na região onde se declinou a pesquisa) 

(ARAUJO e JURAS, 2011). O modelo cumpre a perspectiva de ilustrar cenários relatando 

os resultados ambientais e financeiros simultaneamente. Serve de reflexo gráfico para 

dados reais, ou mesmo de projeção de cenários. O modelo proposto presta um trabalho 

de ilustração gráfica que permite a comparação entre o preço de venda (PV) praticado na 

cadeia direta (CD) e a diferença entre o preço de venda do reciclável (PVR). A compreensão 

sobre as possibilidades econômicas das atividades circulares passa imprescindivelmente 

por esses dois valores, e a discrepâncias entre eles podem ser um fator crucial de 

desmotivação do investimento em negócios circulares. Enxergar o mercado de forma total, 

ou seja, de 0 unidades ao total máximo de unidades produzidas e coletadas, corrobora 

com a tomada de decisão em relação à natureza e à economia, preservando a equidade. 

O modelo pode ser melhorado com a introdução de cálculos que observem questões como 

a diminuição do consumo de recursos naturais oportunizada pela coleta. No caso do 

alumínio, sua reutilização diminui o consumo de bauxita, e essa relação pode ser 

transformada em uma razão que valorize a ótica da Ecoeficiência. Questões como repensar 

as produções, os insumos de produção e os recursos utilizados nos produtos (EMAF, 2013; 

EMAF e MCKINSEY, 2015) podem gerar influência sobre as retas CD e CC, e essa nova 

condicionante pode alterar os resultados econômicos e ambientais dos mercados diretos e 

circulares.   
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5 DISCUSSÃO FINAL 

 

No primeiro resultado de relevância do presente estudo temos uma melhor 

compreensão do estado da arte de Economia Circular, e uma clara delimitação desses 

princípios. 

A simbiose entre a economia e a circularidade, relação a qual antecede a 

utilização do termo, retrata que esse prisma produtivo possui sensíveis condições de    

servir como resposta ao atual sistema econômico linear. Não apenas como uma 

solução ambiental, mas sim como um processo econômico que imprima equidade na 

forma como a humanidade decide entre a natureza e a produção de riquezas. 

O debate sobre a sobreposição de valor entre se decidir econômica ou 

ambientalmente surge em grande parte das publicações de relevância referentes à 

EC, e sempre em direção ao equilíbrio. Essa condicionante de igualdade, demanda 

soluções empíricas ao trade-off da sustentabilidade, e modelos de negócios circulares 

fundamentados em EC apresentam-se como soluções pertinentes, tanto econômica 

como ambientalmente. 

A EC presta um relevante serviço à humanidade, retratando e modelando 

formas de se produzir riqueza a partir da reutilização e reaproveitamento de recursos 

e produtos. Essa ação agrega valor econômico quando produz receitas a partir da 

coleta e das diversas atividades R’s, e valores ambientais quando diminui a 

quantidade de massa exposta ao meio ambiente e a diminuição do consumo de 

recursos naturais escassos. 

Em relação aos seus quatro objetivos específicos, a presente pesquisa 

apresenta resultados de relevância. Conforme delimitado e apresentado, o segundo 

capítulo atende aos objetivos específicos que tratam de conceituar os fundamentos 

de EC e apresenta as premissas de Ecoeficiência (Capítulo 2). Esse capítulo também 

apresenta um resultado de pesquisa que contribui para compreensão do estado da 

arte de EC. Nessa primeira etapa da pesquisa foi possível observar alguns de seus 

conceitos, como: 

 Prolongamento da vida útil de produtos e recursos: tem como objetivo 

diminuir o consumo desenfreado de recursos naturais, maximizar o valor 

dos produtos com sua continuidade, a partir do momento que sua 

utilidade marginal é ampliada, e novos negócios surgem para sua 

comercialização. 
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 Sustentabilidade Rede: é necessário que a ação proposta para se atingir 

a sustentabilidade solucione ou reduza o impacto negativo da produção 

humana ao meio ambiente sem gerar mais efeitos agressores. Logo, se 

torna inviável planejar uma atividade de coleta de resíduos que utilize 

um veículo com alta emissão de poluentes, ou descarte o inservível do 

resíduo coletado de forma inadequada. Um exemplo de descarte 

inadequado do resíduo inservível do material coletado é a limpeza desse 

material, onde a dispensa de seus resíduos é realizada diretamente na 

terra, sem a preocupação com os impactos que serão causados por essa 

água, a qual pode estar contaminada. Dessa forma, ao mesmo tempo 

que promove a circularidade, promove a agressão ao meio ambiente. 

Essa extensão em rede proporciona uma sustentabilidade líquida, dado 

que todas as ações são pensadas de forma circular. 

 Produção de riquezas: as atividades circulares em EC possuem a 

preocupação de serem sustentáveis financeiramente, gerando receitas 

superavitárias, capazes de gerar renda que motive sua continuidade e 

ampliação. O negócio circular só manterá o circuito fechado se gerar 

interesse de seus empreendedores, caso contrário os resíduos tornam 

a ser dispensados no meio ambiente. 

 Equidade social: é presente a discussão sobre os negócios circulares 

oportunizarem a equidade social, tanto na geração de atividades básicas 

com a coleta de resíduos inservíveis, como na criação de novos 

negócios que possam ser instalados em comunidades com fragilidade 

social e carência econômica. Soluções simples de reciclagem e 

remanufatura de alguns resíduos podem ser promissoras geradoras de 

renda, e fomentarem caminhos para reduzir a desigualdade social.    

Nessa primeira fase também foi percebido como a EC pode ser observada 

como um conceito guarda-chuva, o qual cria sinergia entre diversos outros conceitos 

e fundamentos para propiciar a circularidade, o desenvolvimento sustentável, a 

produção de riquezas e a equidade social.  

Esse guarda-chuva de conceitos pode ser melhor delineado quando suas 

estratégias são divididas em níveis. Constantemente, a discussão sobre o 

planejamento estratégico em EC é dimensionado em níveis macro, meso e micro, 

onde essas estratégias devem estar atreladas às questões ambientais, econômicas e 
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sociais. Essa divisão tem como objetivo facilitar a compreensão e tomada de decisão 

em relação ao fechamento de circuitos. A responsabilidade dos resultados não está 

relacionada a nenhuma classe de forma preponderante, ou seja, tanto a iniciativa 

pública como a iniciativa privada devem interceder, investir, promover e cultivar ideias, 

ações e processos circulares. 

No nível macro encontram-se as grandes obras e instalações, tanto físicas, 

como a criação de parques industriais ecológicos e fábricas, como a promoção de 

princípios circulares que fomentem a cultura e a educação de uma sociedade, com 

inteligência para tomar decisões e ações em prol da sustentabilidade. No nível meso 

está a gestão estratégica dos parques industriais ecológicos, firmando negócios 

circulares e o fechamento de circuitos que promovam o prolongamento da vida útil 

dos resíduos, ou um descarte adequado. No nível micro estão as empresas varejistas, 

as pequenas produtoras e cidadãos, ora consumidores, agentes que representam o 

destino final de toda a cadeia de produção, logo, suas escolhas, quando uniformes e 

massificadas, possuem grande poder de mudanças. Contudo, será um grande avanço 

quando todos optarem por consumir e descartar produtos e resíduos de forma a 

resguardar o meio ambiente. 

Toda essa aprendizagem oportunizou o insight do modelo proposto, o qual foi 

idealizado de forma morfológica aos modelos comuns à economia tradicional, os quais 

utilizam-se de retas inversamente proporcionais, com tangentes negativas e positivas. 

Essa ferramenta utiliza de dados mercadológicos para analisar os efeitos econômicos 

e ambientais oriundos das produções diretas e circulares. É representado por duas 

retas, que se interseccionam e definem um ponto de referência à atividade de coleta 

de resíduos sólidos. O modelo proposto utiliza essa lógica de intersecção de curvas 

para apresentar um ponto onde a utilidade marginal mercadológica do resíduo 

descartado pode ser um motivador ou desmotivador à sua coleta. Esses conceitos são 

apresentados no terceiro capítulo e atendem ao segundo objetivo específico, o qual 

aponta a necessidade de se definir conceitos para a propositura de um modelo 

analítico que atenda aos fundamentos de EC. O modelo proposto foi denominado de 

Grau de Circularidade (GC). 

No quarto capítulo temos o teste do modelo, o que fomenta o terceiro e o quarto 

objetivos, os quais referem-se à necessidade de se desenvolver o modelo proposto, 

analisando os resultados econômicos e ambientais de determinado negócio circular, 

possibilitando a avaliação do modelo. Para tanto, foram utilizados os dados extraídos 
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de um Estudo de Caso (GUIMARÃES, RODRIGUES, et al., 2020) na cidade de 

Santos. Esse estudo analisa a produção direta de latas de alumínio para bebidas, e 

da coleta dessas unidades para a reciclagem.  

Os valores projetados no estudo revelaram que o modelo GC ilustra de forma 

coerente os valores inseridos em seu gráfico, apresentando de forma clara os 

resultados das retas CD (cadeia direta) e CC (cadeia circular), as quais representam, 

respectivamente, a produção direta da lata de alumínio e sua coleta. 

Em encontro à linha de pesquisa da presente dissertação nota-se a importância 

da coleta, e como a falta de informação, ou mesmo a ausência do desejo de descartar 

de forma adequada, dificultam o processo de resgate desses materiais. Não existem 

fontes de consulta transparentes sobre os dados das cadeias direta e circular, o que 

dificulta a análise. Para uma melhor tomada de decisão é fundamental rastrear esses 

invólucros, desde sua produção até o seu descarte. Essa informação servirá de banco 

de dados para suprir o planejamento de melhorias tanto na produção direta como na 

circular.  Tal cenário firma a necessidade do cultivo de culturas circulares e 

sustentáveis, como a intervenção, através de leis e regras que resguardem o futuro 

da humanidade.  Essa ação colabora na solução de descartes inadequados, e cria 

estratégias que fecham o circuito do descarte. A inserção de tecnologias torna 

possível acompanhar o rastreio do berço ao berço, minimizando os riscos ambientais. 

Nota-se que essas ações e atividades circulares podem gerar resultados 

superavitários, gerando confiança na transformação da Economia Linear em 

Economia Circular. 

Um contraponto importante às premissas de sustentabilidade é que grande 

parte das publicações sobre EC apresentam notoriamente que a ausência de 

resultados superavitários em atividade circulares são fatores preponderantes à sua 

inoperância. Os investimentos, principalmente os oriundos da atividade privada, 

dificilmente optam por ações não lucrativas, sejam diretas ou circulares. Essa 

realidade torna fundamental a discussão sobre o papel do poder público, e a 

necessidade de intervenções em mercados de coleta e reuso de produtos com baixo 

valor comercial.  

  A pesquisa propiciou a informação de outras direções que a EC pode tomar. 

Contudo, apesar de serem interessantes e aparentarem relevância, divergiam da linha 

de pesquisa do presente trabalho. Diversas publicações apontam a necessidade de 

se discutir e aprimorar movimentos circulares junto à servitização, à economia 



73 

 

compartilhada e ao aprofundamento na crítica ao design e projetos de produtos. Esse 

em especial possui ampla dimensão, pois deve ser discutido desde sua produção, a 

qual deve primar por recursos biossintéticos, diminuindo os impactos do consumo 

desenfreado dos recursos naturais escassos, bem como na utilização de recursos que 

permitam maior prolongamento de sua vida útil. Esse campo de pesquisa e análise 

deve estar presente nas agendas futuras dos debates sobre EC e Desenvolvimento 

Sustentável. 

A presente dissertação supre de forma teórica e prática a demanda de seu 

objetivo geral de pesquisa, o qual era propor um modelo que possa avaliar de forma 

concomitante os resultados financeiros e ambientais em Economia Circular, 

possibilitando a análise de atividades de coleta de resíduos sólidos em nível 

microeconômico. 
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APÊNDICE – ARTIGO 

 

O artigo “Economia Circular: Um estudo na atividade de coleta” foi elaborado 

durante o primeiro semestre de 2020, e submetido em maio de 2020 a um periódico 

de circulação nacional. 

Em pesquisas iniciais foi constatado que a latinha de alumínio possui um 

relevante valor mercadológico quando recolhido do meio ambiente. Esse resíduo 

sólido não perde sua propriedade de alumínio mesmo quando descartado 

inadequadamente, o que faz com que sua coleta seja produtiva em qualquer estado 

em que ele se encontre, seja amassado, sujo ou mesmo danificado. Como a intenção 

é a de transformar a latinha em alumínio novamente, e sua higienização é simples, 

sua coleta atinge elevadas marcas de resgate. 

Contudo, para consolidar tal atividade de coleta como um elemento de teste ou 

mesmo um exemplo de negócio circular, era necessário apresentar estudos de cunho 

financeiro, os quais demonstrassem os resultados que podem ser atingidos por essa 

atividade.  

O presente artigo figura no campo da projeção, mas trabalha com indicadores 

reais de amostragem retirados da população santista. 

A proposta figura gerar impactos sociais com a organização de uma 

cooperativa de coleta na cidade de Santos. Essa cooperativa está sendo projetada 

para uma comunidade carente que já possui determinada organização e 

representatividade entre seus pares. Os trabalhos em caráter empírico foram 

suspensos devido à pandemia que assola o mundo. 

A formatação do artigo está de acordo com as normas do periódico ao qual ele 

foi submetido. 
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     XL ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 “Contribuições da Engenharia de Produção para a Gestão de Operações Energéticas 

Sustentáveis” 

Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, 20 a 23 de outubro de 2020. 

Economia Circular: Um estudo na 

atividade de coleta 

Guimarães, Abelino R. N. (Universidade Paulista) 

reisabelino@gmail.com 

Rodrigues, R. (Universidade Paulista) 

rodrigo.rodrigues01@hotmail.com 

Raymundo, Júlio C. (Universidade Paulista) 

juliocesar@fatecpg.com.br 

Gonçalves, Rodrigo F. (Universidade Paulista) 

rofranco212@gmail.com 

O estado da arte de Economia Circular possui uma 

interdisciplinariedade que lhe expande por diversas áreas do 

conhecimento acadêmico e profissional. As questões focadas na 

economia são representadas pela produção de riqueza envolvendo 

processos, operações e produção. Já o aspecto circular possui 

conexão com o meio ambiente, a ecoeficiência e com o 

prolongamento da vida dos resíduos. Tanto o elo entre essas 

premissas, como suas ações, demandam de engendrar a produção 

unida à sustentabilidade. Um importante processo dessa cadeia é a 

reciclagem, a qual só ocorre com a coleta. O presente estudo tem 

como objetivo unir informações, criar projeções, e analisar a 

viabilidade de uma cooperativa focada na atividade de coleta, 

embasado nos princípios da Economia Circular, o qual atua como um 

guarda-chuva de conceitos como: sustentabilidade, reciclagem, 

inovação em modelos de negócios, planejamento financeiro e análise 

de custos. Está estruturado com a primeira seção introduzindo o 

tema. Na segunda seção, um breve relato do estado da  arte de EC. 

Na terceira seção descreve o nível micro e o guarda-chuva teórico de 

conceitos. A quarta seção relata o método. A quinta seção trata do 

modelo de negócios em EC, apresentando o projeto da Cooperativa 

através do levantamento de dados demográficos e financeiros, bem 

como as possibilidades para viabilização deste projeto através de 

diferentes cenários. A sexta seção está subdivida entre a estrutura 

do projeto e as análises financeiras. Por fim, a sétima seção 

apresenta a conclusão e discussões dos resultados da pesquisa. 

Palavras-chave: Economia Circular, Projeção, Coleta, 

Sustentablidade. 
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1. Introdução 

O estudo sobre modelos de negócios é praticado por todo universo acadêmico e 

profissional, sempre em busca de se gerar diretrizes e mecanismos que aumentem a 

segurança e viabilidade dos empreendimentos. Levar na mesma intensidade e busca 

por otimização de resultados sustentáveis é o papel fundamental dos modelos de 

negócios em Economia Circular. Contudo seu trabalho é árduo, pois muitas vezes os 

ganhos ambientais atingidos pelos sistemas econômicos circulares não são tão 

lucrativos como nos lineares. Os custos são indicadores fundamentais para as 

organizações, as quais preocupadas como esses indicadores se comportam nas 

operações, no consumo, ou mesmo na mão de obra, muitas vezes não se atentam ao 

que esse dispêndio causa ao meio ambiente.  A reciclagem é um processo que ao 

mesmo tempo que diminui o descarte de materiais, ora inservíveis, produz valor 

agregado ao meio ambiente e valor financeiro em sua cadeia de suprimentos. Existem 

diversas etapas para se chegar até o ponto de reciclagem, como a separação no ponto 

de consumo, a coleta, a organização e a armazenagem até o processo de reciclar. 

O presente estudo projetou cenários para analisar a viabilidade da compra, coleta e 

venda de 4 tipos de resíduos em uma cooperativa. Estruturado pelas diretrizes da 

Economia Circular como guarda-chuva de conceitos unindo a sustentabilidade, a 

inovação de negócios e planejamento financeiro, tem como objetivo identificar se essa 

conta fecha, ou seja, se é possível e em qual nível de renda esse negócio é viável. 

 

2. Economia Circular   

O estado da arte de Economia Circular apresenta como seu objetivo fundamental a 

diminuição dos impactos da produção humana, tanto pela eliminação de despejo de 

materiais inservíveis, como pela diminuição na emissão de poluentes, sendo 

importante constatar a sustentabilidade líquida alcançada por essas ações  

(KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 2018). Sua meta no âmbito micro é tornar 

possível que a sociedade possa constatar os benefícios ambientais oriundos dos 

negócios na perspectiva da EC (BLOMSMA e BRENNAN, 2017; MURRAY, SKENE e 

HAYNES, 2017). Para se atingir esse resultado é fundamental a participação de toda 

a sociedade em suas diversas esferas, principalmente compreendendo que o 
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consumo, seja de energia, de recursos primários, de produtos acabados ou serviços, 

precisa estar alinhado às premissas da sustentabilidade (KORHONEN, HONKASALO 

e SERPPALA , 2018). Individualmente cidadãos, governos e empresas não possuem 

condições de organizar por completo a transformação do modelo linear para um novo 

modelo circular, sendo necessário a divisão de ações por níveis de atuação macro, 

meso e micro (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017). O presente estudo se 

atentará exclusivamente ao nível microeconômico, com o foco em modelos de 

negócios de economia circular - MNEC. 

 

3. Nível Micro e guarda-chuva teórico para negócios em Economia Circular 

É no nível micro que se encontram as relações e análises de comportamentos e 

decisões entre empresas e consumidores. É fundamental que as atividades geradas 

por negócios em EC gerem resultados em prol da sustentabilidade líquida 

(KORHONEN, HONKASALO e SERPPALA , 2018), e não visem apenas o lucro. Uma 

forma de garantir esses resultados é pensar em novos designs e projetos de produtos, 

planejando a extração e descarte dos recursos que serão usados e descartados (REH, 

2013).  Para isso podemos usar estratégias de ecoeficiência como o conceito de 

cradle-to-cardle (BRAUNGART, MCDONOUGH e BOLLINGER, 2007), e a 

substituição de produtos naturais por recursos sintéticos (MACARTHUR, 2013; LACY, 

2014). Promovidas pelos governos, essas ações devem ser absorvidas pelos 

consumidores, os quais devem repensar sua postura (ZHIJUN e NAILING, 2006). 

Essa força sinérgica, entre governos e consumidores, deve conduzir as empresas a 

fomentarem em suas cadeias de abastecimentos novos negócios sustentáveis 

(MACARTHUR e SCHULZE, 2016; ZENG, CHEN, et al., 2017). O estado da arte de 

EC no nível microeconômico apresenta constantemente a preocupação com a criação 

e inovação de empreendimentos que gerem receita às pessoas em maior fragilidade 

econômica e social (MACARTHUR, 2013; MACARTHUR e SCHULZE, 2016).  Essa 

diversidade de conceitos e ferramentas faz da EC uma estrutura guarda-chuva de 

conceitos, os quais corroboram para a diminuição da extração dos recursos naturais 

escassos (MURRAY, SKENE e HAYNES, 2017), gerando uma folga para reabilitação 

do meio ambiente, garantindo condições para um futuro sustentável. 
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O presente estudo propõe esse guarda-chuva teórico com a interligação de diversos 

conceitos. Como premissas fundamentais, o estudo está focado na sustentabilidade 

e evolução social. A teoria central será guiada pela Economia Circular. Os conceitos 

estruturantes são oriundos das teorias “R”, utilizando a reciclagem, a inovação em 

modelos de negócios, modelos de negócios focados em EC, geração de receita e 

planejamento financeiro, interligação conforme ilustra a Figura 1.  

Figura 1 – Guarda-chuva de Teorias para Economia Circular  

Fonte: Autores (2020) 

Nesse contexto o nível micro está diretamente relacionado com o que é feito com suas 

embalagens e produtos em fim de vida útil (ZHU, GENG e LAI, 2010). É fundamental 

a intervenção dos governos para fomentar uma sociedade mais crítica e preocupada 

com o destino dos resíduos. O descarte adequado possui grande relevância ao meio 

ambiente, e esse é foco da coleta de resíduos. 

 

4. Método de pesquisa 

A metodologia utilizada neste trabalho pode ser classificada como exploratória, ou 

seja, ato que descreve de forma precisa cenários, situações e interrelação destes 

elementos intrínsecos, porém, indubitavelmente pertinentes (CERVO e BERVIAN, 

2006). A abordagem da pesquisa tem característica qualitativa, a qual permite a 

descrição de um problema específico alicerçado na interrelação de variáveis 

identificadas e processos empíricos (DIEHL e TATIM, 2006). O trabalho apresenta 

análises de projeções de cenários para mensurar a viabilidade de uma cooperativa 

coletora de resíduos. 
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5. Modelos de negócios em Economia Circular e inovações estratégicas    

Os Modelos de Negócios em Economia Circular possuem como características 

principais sua perspectiva para a criação de valor, tanto para empresas como para 

clientes, com o foco na sustentabilidade. Existem 6 padrões que dividem de forma 

inicial as atividades de negócios em EC: as atividades de reparo e manutenção, 

reutilização e redistribuição, remodelagem e remanufatura, reciclagem (atividade 

principal desse estudo), atividades em cascata e matéria prima orgânica (L¨UDEKE-

FREUND, GOLD e BOCKEN, 2019). A importância fundamental dessa divisão é criar 

um escopo bem definido das funções sociais prestadas por esses negócios 

sustentáveis, pois com essa definição clara é possível gerar inovações e manter 

constante a produção de valor, gerando sustentabilidade e receita. 

A taxonomia dos modelos de negócios em sua grande parte projeta alterações nos 

modelos de negócios e não criam inovações tecnológicas. Criar algo totalmente novo 

é muito mais complexo do que propor inovações a algo existente (REMANE, HANELT, 

et al., 2017). Muitas vezes a alavancagem pode ser feita pela dinamização de 

estratégias já existentes, mas que não atingiram seu potencial máximo (MORIOKA, 

EVANS e CARVALHO, 2016). Essas premissas extraídas do estado da arte de 

inovação de modelos de negócios direcionaram a criação de ideias que remodelem 

atividades comuns em empreendimentos em EC. A grande inovação do presente 

estudo não se trata de um novo negócio ou produto, mas de uma remodelagem de 

algo já praticado. Uma remodelagem na estratégia de coleta de resíduos, 

principalmente, em residências e restaurantes. A principal proposta é tratar como 

vendedores as pessoas que antes eram vistas como doadoras de resíduos. A ideia é 

motivar a ação de separar os resíduos e o cuidado no seu descarte, a partir da geração 

de receitas. O presente projeto propõe uma cooperativa, sediada na cidade de Santos, 

que vai comprar os resíduos. Logo, a coleta é na verdade uma compra de resíduos. 

O estudo tratará inicialmente da latinha de alumínio, mas trabalhará também com a 

coleta de pet-garrafa, óleo de cozinha usado e papelão.  
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5.1 Canvas: explicando a estrutura lógica da Cooperativa 

Para melhor compreensão do modelo de inovação de negócios proposto usaremos a 

ferramenta CANVAS. Esse modelo permite compartilhar a essência do negócio de 

forma sequencial e lógica, a partir de uma linguagem objetiva que permite uma fácil 

compreensão (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2009).  

Figura 2 – Canvas Cooperativa de Coleta de Resíduos 

Fonte: Adaptação do Canvas de Osterwalder e Pigneur (2009), Autores (2020) 

As Parcerias Chave são representadas pelas residências e restaurantes, os quais 

entram em contato com a cooperativa para vender seus resíduos, latinha de alumínio, 

pet-garrafa, óleo de cozinha e papelão. As Atividades Chave são divididas em: 

primeiro passo – divulgação, por redes sociais, ferramentas midiáticas e panfletagem 

na orla da praia; segundo passo – Coleta e Compra, após contato dos interessados, 

ir ao local comprar os resíduos e transportá-los até a sede; terceiro passo - organizar, 

higienizar e armazenar os resíduos até que se atinja a quantidade necessária para a 

venda; quarta e última etapa - vender ao melhor preço. Os Recursos Chave da 

Cooperativa são seus cooperadores, em média 50 trabalhadores, divididos em: 5 para 

as tarefas administrativas, 10 para tarefas de organização, higienização e 

armazenagem, e 35 para coleta, compra e venda dos resíduos. A grande Proposta de 

Valor possui duas premissas: uma de caráter ambiental, a partir da reciclagem, e seu 

grande diferencial estratégico: a compra dos resíduos. A Relação com os Clientes 

ocorrerá através das mesmas ferramentas de divulgação e promoção, além de um 

telefone na sede. Os Canais de contato serão no local da sede, site e contato 

midiático. O Segmento está direcionado às pessoas e empresas que possuem 

preocupação com meio ambiente e fomentam o desejo de reaproveitar os resíduos de 
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forma sustentável. A Estrutura de Custos do Projeto pode ser descrita na distribuição 

das receitas com os cooperados e com as pessoas que vendem seu resíduo, além de 

custos com a organização e armazenagem. O projeto possui como principal Fonte de 

Renda a venda dos resíduos aos grandes compradores.   

 

6. Projeto: Cooperativa Economia Circular a partir da Coleta na cidade de Santos 

Para delimitação de parâmetros é fundamental levantar os dados do ambiente onde 

será implantado o projeto, e para isso foram levantados os dados do município de 

Santos, o qual está localizado no litoral Paulista. Seus limites terrestres encontram as 

cidades de Santo André, Mogi das Cruzes, Cubatão e São Vicente. Atravessando seu 

canal chegamos ao Guarujá e à Bertioga. Está a 72 quilômetros da capital do Estado 

de São Paulo. Possui uma população de 432.957 habitantes, a qual está distribuída 

em 59 bairros (SANTOS, 2020). 

A atuação do projeto ficará focada em 10 bairros. Em 8 bairros da orla, próximos à 

praia, tanto por condições econômicas, como por serem distantes das localidades 

onde a maioria dos carrinheiros e catadores atuam. Em 2 bairros próximos ao Porto 

de Santos, pela quantidade de restaurantes e pelas diversas empresas portuárias, 

como apresenta a Figura 03.  

Figura 3 – Santos e seus bairros 

Fonte: Autores (2020) 

Apesar de representar apenas 17% dos bairros, sua concentração demográfica 

representa a relevante parcela de 48% dos habitantes, conforme será apresentado na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Demografia  

Fonte: Construído a partir dos dados expostos no site do IBGE – Censo 2010  (IBGE, 2020). Autores 

(2020) 

 

6.1 Análise de cenários utilizando dados financeiros e prospecção de coleta 

Para a decisão de qual seria o foco de coleta da cooperativa foram levantados os 

dados de valores os quais eram comprados os 4 tipos de resíduos coletados no 

projeto. Como a venda dos resíduos será a principal fonte de receita da cooperativa, 

esses valores serão denominados de Preço de Venda (PV). O levantamento 

apresentou que a latinha possui o melhor PV, e sua vantagem é de 166,67% em 

relação ao resíduo com o segundo melhor PV, o quilograma da pet-garrafa, conforme 

demonstra a Tabela 2. Respeitando a uniformidade das grandezas, o óleo de cozinha 

será em todos os cálculos mensurado como quilograma, portanto, foi transformado a 

partir da relação de que um litro de óleo de cozinha equivale a 0,9 quilogramas, logo 

1 kg de óleo é igual a 1,11 litros de óleo. O valor médio do óleo de cozinha usado é 

R$ 1,00, assim, 1,11 litros de óleo terão respectivamente o valor de R$ 1,11.  
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Tabela 2 – Comparação entre os PVs dos resíduos 

Fonte: Autores (2020) 

A enorme vantagem no PV da latinha de alumínio direcionou o estudo a projetar uma 

análise de trabalho exclusiva para esse resíduo. Para compor os dados para análise 

da latinha foi necessário identificar quantas latinhas representam 1 kg. O peso médio 

de uma latinha vazia é 14,5 gramas, logo, são necessárias 68,97 latinhas de alumínio 

para atingir um 1 kg de latinhas. 

A tabela microeconômica de custos e faixas de produção serviu como ferramenta para 

mensuração à viabilidade do projeto. Para tanto foram definidos os Custos Fixos 

Totais - CFT, os quais não possuem relações com as quantidades produzidas, os 

Custos Variáveis Totais - CVT, os quais representam a multiplicação do custo variável 

unitário (cvu) pela quantidade produzida (ROSSETTI, 2002). Em nosso projeto o cvu 

será a estratégia principal, pois esse valor representará o quanto será pago pelo quilo 

de resíduo comprado.  

O CFT será a soma dos valores com pacote de internet e telefone - R$ 300,00, site - 

R$ 300,00, luz - R$ 300,00, água - R$ 200,00, material de escritório - R$ 200,00, café 

- R$ 250,00, e outros - R$ 250,00, totalizando o valor de R$ 1.800,00. O período 

norteador da análise será o mês. Os valores foram estipulados em conformidade com 

um local de tamanho residencial, o qual será usado para guardar os resíduos após a 

coleta e como escritório. O cvu foi definido em R$ 1,05, o qual representa a soma do 

valor pago pela latinha, R$ 1,00 kg, somado a R$ 0,05, valor de um saco de lixo de 

100 litros, capaz de comportar as 69 latinhas. Como já mencionado, o PV será R$ 

2,50. Para construção da tabela foram definidas 5 faixas de produção. A primeira faixa 

representa o Ponto de Equilíbrio, onde a Receita é igual ao Custo Total – CT. Logo, o 

Resultado é zero (ROSSETTI, 2002), conforme demonstrado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Faixas de Coleta/Venda de Latinhas de Alumínio 

Fonte: Autores (2020) 

Nessa tabela é possível ver que a última faixa, a quantidade de unidades de latinha é 

de 5.683.128, ou 82.400 kg de latinha, as quais geram um CT de R$ 88.320,00, uma 

Receita de R$ 206.000,00, e um Resultado de R$ 117.680,00. A Tabela 4 apresenta 

quais seriam as rendas se os Resultados obtidos em cada uma das faixas fossem 

divididos com 50 cooperadores. 

Tabela 4 – Renda Per Capita dos Cooperadores 

Fonte: Autores (2020) 

Como na estrutura jurídica das Cooperativas os cooperados não possuem registro 

como empregados, o principal desconto incidirá sobre a Renda. Conforme instrução 

da Receita Federal as rendas até R$ 1.903,99 serão isentas, o que acarretará com 

que essa tributação só incida na última faixa, onde a renda líquida será de R$ 

2.177,08.  

Os dados apresentados nas prospecções geram confiança na viabilidade do projeto. 

Contudo, a atenção exclusiva à quantidade de latinhas apresenta números imensos, 

o que indica a necessidade de levantar projeções exclusivas para as quantidades 

coletadas. Para desenvolver esses cenários serão organizados os dados referentes à 

demografia dos bairros da cidade de Santos, com os valores relativos às quantidades 

que devem ser coletadas para se atingir cada uma das três últimas faixas, conforme 

apresenta a Tabela 5.  
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Tabela 5 – Cenários de Metas de Coletas Mensais  

Fonte: Autores (2020) 

Os três cenários projetados na Tabela 5 apresentam como quantidades individuais de 

consumo, os valores de 7,38 latinhas/mês, 13,96 latinhas/mês e 27,13 latinhas/mês, 

respectivamente, sendo estes valores para se atingir as rendas de R$ 613,60, R$ 

1.193,60 e R$ 2.177,08. É possível perceber que o menor valor é possível de ser 

consumido pelo total de moradores, já o valor apresenta um nível de consumo 

elevado. Contudo, não é possível contar com que 100% do que for consumido será 

entregue a uma única cooperativa, indiferente da quantidade consumida.  

Para uma melhor compreensão foi descrito na Tabela 6 um plano de metas de coletas 

aos cooperados. O valor de 82.400 kg de latinha foi dividido por 4 semanas, o que 

define a meta de 20.600 kg/semana, depois dividido por 5,5 dias (contando meio 

período aos sábados), definindo a meta de 3.745,45 kg/dia. Em seguida esses valores 

são divididos por 35 coletores, para a identificação da meta individual dos coletores.  

Tabela 6 – Plano de Coleta de Latinhas 

Fonte: Autores (2020) 

Essa meta apresenta a quantidade de 7.380,69 unidades de latinhas por dia para se 

atingir a maior renda.  Essa quantidade é muito elevada tanto para o consumo, como 

para coleta, não sendo possível contar que essa quantidade será coletada 
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integralmente por uma única instituição torna demasiadamente difícil se atingir essa 

renda. 

A Tabela 7 resume a relação entre a quantidade de consumo mensal dos moradores, 

e a coleta feita por 35 colaboradores diariamente. 

Tabela 7 – Dados de Consumo e Coleta

 

Fonte: Autores (2020) 

Por esses valores a opção que se apresenta mais viável ao projeto é trabalhar com a 

coleta dos quatro resíduos produzidos nas residências, nos restaurantes e demais 

empresas. 

 

6.2 Planejamento financeiro e de coleta para diversos resíduos 

Para organizar e uniformizar o planejamento financeiro na tabela de custos e faixas 

de produção dos 4 resíduos juntos, foi utilizado o conceito básico do método de custeio 

por Unidades de Esforço de Produção - UEP, o qual possui como objetivo determinar 

uma unidade de medida de custos comum a todos os elementos de produção 

(OENNING, NEIS e MAZZIONI, 2006). Para se atingir uma unidade média dos custos 

com a compra dos resíduos foi definido o percentual que seria pago às pessoas pela 

compra dos resíduos.  A margem definida foi de 40% sobre o preço de venda, portanto 

essa será a UEP. A margem de 40% foi somada ao valor de R$ 0,05 referente aos 

materiais para a organização, como fitas para amarração e sacos de lixo, o que conclui 

o valor do CVU de cada resíduo, conforme apresentado na Tabela 08. 
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Tabela 8 – Unidade de Esforço de Produção e Margem para Coleta 

Fonte: Autores (2020) 

A Tabela 8 demonstra a margem de relevância de cada Resultado Líquido em relação 

ao seu valor total de R$ 2,99. Definida essa divisão percentual a partir dos resultados 

líquidos, chegamos aos percentuais de referência para a quantidade de cada um dos 

resíduos. É fundamental extrair essa margem dos Resultados Líquidos por esse valor 

ser o único que acompanha as variações tanto dos custos como das receitas. 

Com a definição das margens de 48,56% para a latinha de alumínio, 28,47% para Pet, 

20,63% para o óleo de cozinha, e 2,34% para o papelão, se construiu uma nova tabela 

de custos e faixas de coleta. Exercendo a relevância desses percentuais sobre a 

melhor projeção a qual possui o valor de 82.400 kg, foi possível identificar as 

quantidades de todos os resíduos como demonstra a Tabela 09. 

Tabela 9 – Faixas de Coleta e Resultados de todos os Resíduos 

Fonte: Autores (2020) 

A mudança de atuação de um resíduo para 4 traz enormes mudanças ao cenário 

quantitativo e financeiro. A primeira e mais sensível mudança é diminuição do 

Resultado, o qual cai de R$ 117.680,00 para R$ 88.563,61. Mesmo percebendo que 

o Resultado Unitário se mantém equilibrado, sendo apenas o papelão com resultado 

inferior a 50%, o aumento de ações técnicas, devido à diversidade de formas e pesos 

dos resíduos é um agravante.  
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A quantidade de latinhas que devem ser coletadas por dia nessa prospecção é de 

3.584,06 latinhas dia, ou seja, uma redução de 48,55%. Apesar do número ainda 

continuar elástico, já temos uma redução. A questão mais incômoda nesse cenário 

são as reduções das rendas. O que proporcionalmente acompanham a diminuição da 

Receita, logo, do Resultado. Na projeção, só com a latinha a renda nessa mesma faixa 

de coleta era de R$ 2.177,08. Já com a redução da quantidade de latinha e aumento 

dos outros resíduos passa para R$ 1.771,27. Apesar de ser uma receita minimamente 

aceitável ainda está alicerçada a um número imenso de coletas de latinhas.  

 

7. Conclusão e Discussões 

Os dados levantados viabilizam financeiramente o empreendimento de coleta. Mas 

quando analisados esses mesmos valores na perspectiva das unidades coletadas é 

notório que seu grau de dificuldade se eleva sensivelmente. A estratégia de compra 

dos resíduos possui baixa capacidade de remuneração, fazendo com que sua 

sensibilidade só ocorrerá a longo prazo. Esse contexto torna o nível de 

comprometimento com o meio ambiente das pessoas, restaurantes e empresa o maior 

lastro da estabilidade desse negócio. A conta fecha sim, ou seja, é possível se gerar 

receita com os parâmetros analisados.  Contudo, os níveis que a receita pode atingir 

estão diretamente relacionados à capacidade de abrangência da cooperativa. A ideia 

desse projeto é implantá-lo em uma comunidade carente, a qual possa suprimir o 

desemprego com essa atividade. Gerar receita em uma atividade operacionalmente 

simples, mas que pode ir tomando corpo evolutivamente com o desejo, a dedicação e 

aprendizagem de sua comunidade.  

O estudo precisa de conclusões empíricas, e aprofundamento principalmente nas 

questões operacionais. Mas deixa uma estrutura que pode servir de guia para a 

análise desse modelo em outras localidades. É fundamental testar essa estratégia em 

atuação, para dar mais credibilidade ao estudo e aos modelos de negócios em 

Economia Circular.   
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