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RESUMO 

BERTASSINI, A. C. Captura de valor em uma economia circular: guia para a 

identificação de oportunidades de valor circular. 2018. 144 f. Dissertação (Mestrado) – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

Fatores como a volatilidade de preço de commodities, escassez de recursos, e sinais cada vez 

maiores de desigualdades sociais abrem espaço para diversas esferas da sociedade explorarem 

formas mais efetivas e sistêmicas de se fazer negócio. A economia circular tem como objetivo 

propor valores que possam ser gerados através de atividades agregadoras de valor; prolongados 

por mais tempo por meio de utilização de formas de desacelerar e fechar ciclos; capturados e 

distribuídos para uma diversidade de stakeholders através dos benefícios advindos do modelo 

circular. Entretanto, a literatura carece de referências que auxilie a identificar os valores que o 

modelo circular possibilita capturar e para quais stakeholders esses valores serão distribuídos. 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo propor um guia para a identificação de oportunidades 

de valor no contexto da economia circular. A metodologia utilizada para o desenvolvimento 

desta pesquisa foi a Design Research Methodology (DRM) que elenca quatro etapas principais: 

clarificação da pesquisa (visão da realidade atual da área de pesquisa por meio de conhecimento 

e entendimento inicial do tema de pesquisa); estudo descritivo I (revisão bibliográfica 

sistemática e exploratória sobre os temas economia circular, valor, cadeia de valor e 

stakeholders); estudo prescritivo (desenvolvimento da proposta para resolver o problema); e 

estudo descritivo II (realização de estudos empíricos para avaliar a proposta). Seguindo os 

conceitos de gamestorming o guia foi sistematizado resultando em sua primeira versão. Sendo 

composto pelas etapas: entender, explorar, alinhar, mapear e analisar. Em seguida, esta primeira 

versão do guia foi avaliada através da realização de um estudo de caso exploratório em uma 

empresa que adota práticas de economia circular, com o intuito de identificar a rede valor das 

organizações e as oportunidades de valor circular. Por fim, o guia foi revisado e melhorado, 

resultando na versão final. Esta pesquisa contribuiu para a teoria e para a prática relacionada ao 

tema economia circular, ao propor um guia, com base cientifica, ao passo que apresenta uma 

nova forma para identificar oportunidades de valor que suporte a melhoria do sistema circular. 

 

Palavras-chave: Economia Circular. Valor. Valor Capturado. Stakeholders. Inovação. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

BERTASSINI, A. C. Capture of value in a circular economy: guide for the identification 

of circular value opportunities. 2018. 144 f. Thesis (Master’s Degree) – Engineering School 

of Sao Carlos, University of Sao, Sao Carlos, 2018. 

 

Factors such as commodity price volatility, scarcity of resources, and increasing signs of social 

inequalities open space for diverse spheres of society to explore more effective and systemic 

ways of doing business. The circular economy aims to propose values that can be generated 

throught value-adding activities; for longer periods by using ways to decelerate and close 

cycles; captured and distributed to a wide diversity of stakeholders through the benefits derived 

from the circular model. However, the literature lacks references that help identify the values 

that the circular model allows to capture and to which stakeholders these values will distributed. 

Despite this, the works that approach this subject are almost null. Thus, this research aims to 

propose a guide for the identification of opportunities of value in the context of circular 

economy. The methodology utilized to the development of this research was the Design 

Research Methodology (DRM), which covers four main stages: clarification of the research 

(current reality view of the research area through knowledge and initial understanding of the 

research topic); descriptive study I (exploratory and systematic bibliographic review about the 

themes circular economy, value, value chain and stakeholders); prescriptive study 

(development of the proposal to solve the problems); and descriptive study II (realization of 

empirical studies to evaluate the proposal). Following the concepts of gamestorming the guide 

has been systematized resulting in its first version, which is composed of four steps: understand, 

explore, aling, map, and analyse. Then the guide was evaluated by conducting an exploratory 

case study in a company that adopts circular economy practices, with the aim of identifying the 

value network of organizations and the opportunities of circular value. Finally, the guide was 

revised and improved, resulting in the final version. This research contributed to the theory and 

practice related to the subject circular economy, by proposing a guide, based on scientific, while 

presenting a new way to identify the opportunities of value that supports the improvement of 

the circular system. 

 

Keywords: Circular Economy. Value. Value Captured. Stakeholders. Innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a contextualização e a motivação (seção 1.1), os objetivos de 

pesquisa (seção 1.2), a justificativa da pesquisa (seção 1.3) e a estrutura e organização do texto 

(seção 1.4). 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO 

 

A capacidade da humanidade de intervir na natureza aumento ao passo que novas formas 

de produção (principalmente de produção em massa) foram surgindo. E ao mesmo tempo em 

que obteve grande avanço tecnológico e econômico; provocou danos ambientais, e também 

ofereceu em muitas situações os meios para que a humanidade afastasse a ameaça imediata que 

esses danos pudessem representar para a sobrevivência e assim retardasse a adoção de técnicas 

mais sustentáveis (MAY; LUSTOSA; VINHA, 2010). 

As organizações podem ser levadas a adotarem práticas sustentáveis por dois motivos: 

os fatores externos, que incluem o atendimento à legislação, pressão pública e melhoria da 

relação com stakeholders; e os fatores internos, como melhoria da eficiência do uso de recursos, 

maior participação no mercado, redução de custos e inovação em produtos e processos (SAUR, 

2003). Sendo que o grande motivador para adoção de práticas sustentáveis, são os fatores 

externos (MAY; LUSTOSA; VINHA, 2010). 

Entretanto, existem casos de sucesso que mostram que a sustentabilidade não é somente 

uma questão de atendimento à legislação, mas sim uma oportunidade de negócio (MIT, 2013). 

Apesar das grandes oportunidades de negócio advindas de práticas sustentáveis, a situação atual 

ainda é baseada no modelo econômico linear. Este modelo está atingindo seu limite, como 

alguns dados apresentados a seguir podem mostrar. 

Estima-se que a população mundial pode chegar a 8, 5 bilhões em 2030 (WBCSD; BCG, 

2018), sendo que esse aumento na população gera um crescimento na demanda de commodities 

e recursos naturais. Nas últimas décadas, apesar de inúmeros avanços tecnológicos e aumento 

da produtividade dos processos, que extraem 40% mais valor econômico das matérias primas, 

a demanda por recursos naturais continua crescente (TOLIO et al., 2017). Ademais, o modelo 

linear acarreta em outras consequências, como o aumento da extração de recursos, aumento dos 
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resíduos e emissões, além do aquecimento global e outros fatores de impacto ambiental e social 

(EVANS et al., 2009). 

Manninen et al., (2018) e Ometto et al., (2018), afirmam que o modelo linear não 

consegue lidar com os problemas que atingem a sociedade contemporânea, como: pobreza e 

desigualdades sociais, mudanças climáticas, escassez hídrica, perda da biodiversidade e a 

exaustão dos recursos naturais. E no que diz respeito a negócios, é um modelo baseado em 

ganhos de escala visando a redução de custos, e não a geração de valores diferenciais no 

mercado (OMETTO et al., 2018). 

Para lidar com todas as externalidades negativas associadas ao modelo linear é 

necessário a transição para um modelo mais resiliente1, sistêmico 2e pautado na efetividade 

3(WBCSD; BCG, 2018). 

WBCSD; BCG (2018), afirmam que reduzir o uso mundial de recursos em apenas 1% 

pode poupar, aproximadamente, 840 milhões de toneladas de metais, combustíveis fosseis, 

minerais e biomassa anualmente, bem como 39,2 trilhões de litros de água. 

Neste cenário, tem-se a necessidade de se promover uma dissociação entre crescimento 

econômico, consumo de recursos e geração de passivos ambientais e sociais. Desta forma, a 

Economia Circular se apresenta como um meio para alcançar estes objetivos por meio de novos 

sistemas e modelos de negócio (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013a). 

A transição do modelo linear para o modelo circular vem ocorrendo gradativamente por 

meio das atuais tendências tecnológicas e de negócios (i.e., servitização, compartilhamento), o 

que promove maior acesso a informações, integração de cadeias de valor e novas parcerias. 

Mais que uma necessidade, a economia circular traz soluções inovadoras para as indústrias, 

governos e a sociedade. 

A Economia Circular (EC), prevê o longo prazo e tem potencial de criar economias 

muito mais resilientes com abundância de recursos e um ambiente mais saudável, além de 

combater mudanças climáticas e seus impactos (THE BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017).  

                                                           
1 Resiliente: flexibilidade. Capacidade para adaptar-se as mudanças. Que resiste às adversidades (MICHAELIS, 

2014) 
2 Sistêmico: que se relaciona com o todo. Compreensão das partes particulares de um sistema por meio da 

compreensão de seu todo conceitual (MICHAELIS, 2014). 
3 Efetividade: analisar/avaliar os resultados das ações implantadas verificando os reais benefícios que as ações 

trarão. Verificar o impacto das ações (MICHAELIS, 2014). 
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Como observado pelo WBCSD (2017), a transição para a economia circular poderia 

liberar o crescimento de US $ 4,5 trilhões do PIB em todo o mundo até 2030. 

A economia circular alavanca modelos de negócio inovadores e tecnologias disruptivas 

para transformar o modelo econômico linear, buscando o uso mais eficiente dos recursos, a 

identificação de valores junto aos stakeholders, a geração de externalidades positivas e a gestão 

para o desenvolvimento de novas oportunidades (KRAMER; PORTER, 2011). 

Inovações em diferentes escalas são o caminho para a transição e para a sobrevivência 

das organizações no mercado. Por meio da inovação é possível agregar valor ao negócio, ao 

produto, ao serviço, ao relacionamento com stakeholders e a marca (MANNINEN et al., 2018). 

No modelo circular, prolongar o valor é o principal objetivo, considerando que valor 

significa muito mais do que apenas reduzir riscos, e capturar as oportunidades com geração de 

lucros para a organização (KRAMER; PORTER, 2011, STAHEL, 2016). 

O valor ocorre por meio da inovação nos modelos de negócio, principalmente através 

de proposições de valores circular (MCKINSEY, 2017), sendo que essas proposições de valor 

aumentam a capacidade da organização de capturar valores advindos do seu modelo circular. 

O conceito de valor considerado para os moldes deste trabalho é o proposto por Rana; 

Short; Evans (2012), que afirma que valor é “o conjunto de benefícios resultantes de uma troca 

que são entregues aos stakeholders”. 

Desta forma, a economia circular já vem apresentando como valores capturados a 

agregação de valor às commodities; o aumento da oferta de empregos; a promoção de práticas 

associadas à serviços de manutenção; a criação de mais atividades econômicas estruturadas 

relacionadas aos ciclos reversos; a promoção de novos negócios com soluções inovadoras que 

aumentem a competitividade (ELLEN MACARHTUR FOUNDATION, 2013b; OMETTO et 

al., 2018). 

Ademais, traz também a melhoria da resiliência dos sistemas econômicos (THE 

BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017). Dissocia crescimento econômico do uso de 

recursos e cria impactos positivos na rede de empregos (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2013a). Cria condições favoráveis para a preservação e restauração dos 

nutrientes biológicos para reconstruir o capital natural, além de reduzir as externalidades 

negativas como as mudanças climáticas (MIRABELLA, CASTELLANI, SALA, 2014). 
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Além disso, a economia circular apresenta outras oportunidades como a redução dos 

custos de produção a partir de novos ciclos de uso (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2013a), redução nos custos de operação, aumento da competitividade e estreitamento do 

relacionamento entre clientes, funcionários e fornecedores (WBCSD, 2017). 

A implementação dos princípios da economia circular pode trazer novas ideias de 

inovação e design, bem como novas fontes de captura de receita (oferecendo novos tipos de 

serviços, capturando valor dos subprodutos, atingindo novos mercados com produtos 

remanufaturados) (THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017). E traz oportunidade 

de maior interação e retenção dos clientes e lealdade a marca (WEBSTER, 2013). 

Mas para que seja possível obter todos esses valores, governos, empresas, universidades 

e toda a sociedade precisam mudar os atuais modelos mentais, em deve-se pensar de forma 

sistema, com foco nos resultados e na geração de valores diferenciais. A partir disso, novos 

modelos de negócio, novas cadeias de valor, novas condições facilitadoras (como políticas 

públicas e tecnologias) serão desenvolvidas para a formação de um sistema de negócios circular 

(OMETTO et al., 2018). 

Alguns setores da economia já apresentam os valores capturados (benéficos) pela 

economia circular em seus negócios, como por exemplo as empresas Unilever, Danone e Coca-

Cola que possibilitaram um potencial de criação de valor econômico entre 1,1 – 1,6 bilhões 

através de melhorias no design (baseadas nos princípios da economia circular) de embalagens 

plásticas (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). Outro caso de sucesso, é a coleção 

circular de camisetas lançada pela C&A que só no Brasil, produz 40% dos produtos com 

algodão BCI – Better Cotton Initiative e algodão orgânico e utiliza 67% de outras matérias 

primas mais sustentáveis (OMETTO et al., 2018). A Associação Nacional dos 

Remanufaturadores de Autopeças (ANRAP), é outro exemplo de sucesso na economia circular 

que apresenta um crescimento médio de 10% ao ano e que recupera no Brasil mais de 2,6 mil 

toneladas de recursos entre alumínio e ferro, e representa 6% de participação no setor de pós-

venda, com expectativa de crescimento para 20% até 2020 (OMETTO et al., 2018). 

Apesar de apresentar inúmeras oportunidades e valores, a economia circular apresenta 

alguns desafios, principalmente relacionados a necessidade de mudança de mindset 4dos líderes 

                                                           
4 Mindset: linha de raciocínio que direciona a vida das pessoas. É a percepção da realidade (MICHAELIS, 2014). 
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e organizações e a mudança de hábitos dos consumidores (THE BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

As pesquisas relacionadas ao tema economia circular e sua relação com a extensão do 

valor tomou espaço nestes últimos anos, tanto no setor empresarial (que busca novas formas de 

fazer negócios), quanto no acadêmico (aumento do corpo de pesquisas relacionadas a formas 

mais limpas, resilientes e sistêmicas de negócio) e governamental (presando pela melhoria e 

geração de impactos positivos para a sociedade e meio ambiente) (MANNINEN et al., 2018; 

WEBSTER, 2015; HOBSON, 2016; YANG, VALDIMIROVA; EVANS, 2017; HILL, 2014; 

HOLLANDER; BAKKER; HULTINK, 2017; THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 

2017; WBCSD; BCG, 2018). Apesar disso, poucas destas pesquisas abordam os valores que 

podem ser capturados pela economia circular de forma clara; evidenciam a rede de valor que 

compõem um modelo circular; e quase nenhuma apresenta um guia para auxiliar as 

organizações a identificarem oportunidades de valor circular. 

Desta forma, este projeto de mestrado pretende explorar essa lacuna identificada na 

literatura, apresentando a proposta de um guia para a identificação de oportunidades de valor 

circular, através do mapeamento dos valores capturados pela economia circular e sua 

distribuição para os stakeholders. 

1.2 OBJETIVOS  

 

O objetivo geral é propor um guia para a identificação de oportunidades de valor no 

contexto da economia circular. 

Os objetivos específicos são: 

I) Identificar os stakeholders que compõem o modelo circular; 

II) Identificar os valores capturados pela economia circular; 

III) Relacionar os valores capturados com os princípios da economia circular; 

IV) Relacionar os valores capturados com os stakeholders que compõem o modelo 

circular. 
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1.3  JUSTIFICATIVA 

 

Pesquisas preliminares sobre economia circular conduziram a algumas indagações, as 

quais o presente estudo propõe endereçar de forma integrada e sistemática. 

A primeira consideração é que há uma pequena quantidade de estudos que considerem 

a captura de valor no contexto da economia circular, como ressaltado por Manninen et al., 

(2018) e Urbinati; Chiaroni; Chiesa (2017). Considerando que o sucesso da economia circular 

depende da manutenção do valor é essencial o estudo de tal tópico (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2013a; WEBSTER, 2015). A captura de valor na economia circular representa 

um desafio (GEISSDOERFER et al., 2017), uma vez que cruzar valores capturados com os 

princípios da economia circular não é algo simples, além disso, outra questão é relacionar os 

valores capturados aos stakeholders envolvidos no negócio, que se apresenta como um desafio 

ainda maior e que é abordado por poucas metodologias. 

Velte; Steinhilper (2016) apresenta a importância de levar em consideração a captura de 

valor para que se consiga a implementação completa dos princípios da economia circular. 

De acordo com Webster (2015) e Geissdoerfer et al., (2017), a economia circular possui 

uma perspectiva sistêmica ao propor que as ações e os sistema sejam considerados como um 

todo. Ao mesmo tempo, Linder; Sarasini; Loon (2017) afirmam que o entendimento da captura 

de valor é crítico e fundamental para se alcançar os objetivos do negócio relacionados a 

economia circular. Nesse âmbito o mapeamento dos valores capturados pela economia circular 

permite que a organização maximize a habilidade de atender aos objetivos estratégicos 

relacionados a economia circular.  

Na literatura há evidências de que a captura de valores no contexto circular é desprovida 

de orientações especificas que apoiem a identificação de oportunidades de valor de forma 

sistemática e compreensível (YANG; VALDIMIROVA; EVANS, 2017). Geissdoerfer; 

Bocken; Jan Hultink (2016) argumentam que a identificação de oportunidades de valor no 

contexto circular, carecem de direções e esforços. 

Outro aspecto importante, é que não há uma formalização de como ocorre a 

identificação de oportunidades de valor advindos da implementação dos princípios da economia 

circular e como essa questão pode ser aplicada na pratica. Antikainen et al., (2017) e Hazen; 

Mollenkopf; Wang (2017) apresentam que há uma lacuna entre as pesquisas sobre captura de 

valor, stakeholders, identificação de oportunidades de valor e as práticas da economia circular. 
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De acordo com o exposto, compreende-se que as organizações necessitam de um guia 

para a aplicação de esforços sistemáticos em prol do aperfeiçoamento da identificação de 

oportunidades de valor na economia circular. Como abordado por Blessing; Chakrabarti (2009), 

a transição de uma situação atual para uma situação futura possui controvérsias, então visualiza-

se a real importância de se estudar e apresentar uma proposta para otimizar a identificação de 

oportunidades de valor no contexto da economia circular, tendo como base o conceito de 

gamificação para que seja possível a geração de ideias de forma dinâmica e colaborativa. 

 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO  

 

A presente dissertação está organizada em 5 capítulos. 

O capítulo 1, apresenta o contexto atual na qual a pesquisa está inserida e que se faz 

necessária à aplicação de novos estudos para o preenchimento de lacunas identificadas na 

literatura. Em seguida são apresentados os objetivos almejados com o desenvolvimento do 

projeto de mestrado. Uma justificativa é apresentada para intensificar a importância do estudo. 

O capítulo 2 apresenta a metodologia de pesquisa que estrutura o trabalho. 

O capítulo 3 é a fundamentação teórica acerca dos temas mais importantes que devem 

ser estudados por meio do trabalho, com o propósito de promover uma visão sobre Economia 

Circular, valores e stakeholders. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados da pesquisa: revisão bibliográfica 

sistemática, relação dos valores capturados com os princípios da economia circular, relação dos 

valores capturados com os stakeholders, proposta de um guia para a identificação de 

oportunidades de valor circular, apresentação do estudo de caso e dos resultados obtidos por 

meio dele; discussão dos resultados.  

Por fim, o capítulo 5 finaliza este documento. Nele, explicitam-se as considerações 

finais e declaram-se as limitações da pesquisa e potenciais pesquisas futuras.  
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A capacidade de gerar contribuições é característica fundamental de uma pesquisa, desta 

forma, ela deve ser utilizada para a investigação do tópico em estudo (KARLSSON, 2009). A 

investigação de um tópico de estudo envolve a escolha da abordagem metodológica, a descrição 

do processo de pesquisa e a escolha dos métodos e técnicas de pesquisa (KARLSSON, 2009). 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para a realização da pesquisa que 

compõe este trabalho, com a explicação da classificação de pesquisa (seção 2.1) de acordo com 

Karlsson (2009), e da abordagem metodológica (seção 2.2) da Design Research Methodology 

(DRM) proposta por Blessing; Chakrabarti (2009). 

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa está inserida na área de Gestão de Operações, que é baseada na perspectiva 

de operações em um contexto de negócio (KARLSSON, 2009). A Gestão de Operações lida 

com a transformação de entradas e saídas e consequentemente a geração de valor por meio de 

processos da organização ou de uma rede de organizações. Neste sentido, a economia circular 

considera todos os processos de uma organização ou de várias organizações para tornar a 

economia mais resiliente e o sistema mais efetivo. Ao mesmo tempo, os valores que ela propõe 

e captura mostram seus benefícios e vantagens para os diferentes stakeholders e para a própria 

organização em uma rede de valor. 

A classificação de pesquisa é apresentada quanto à natureza do objetivo, a abordagem 

de pesquisa e o procedimento de pesquisa deste trabalho (KARLSSON, 2009). 

Como apresentado na seção 1.2, o principal objetivo deste trabalho é propor um guia 

para a identificação de oportunidades de valor no contexto da economia circular. Por meio desta 

pesquisa, há a prescrição de uma solução para a identificação de oportunidades de valor 

circular; e o consequente mapeamento dos valores capturados e dos stakeholders, que é 

direcionado a resultados práticos para aqueles que aplicam ou desejam aplicar os princípios e 

conceitos da economia circular. Desta forma, a natureza do objetivo da pesquisa classifica-se 

como prescritiva. Uma pesquisa prescritiva propõe uma solução analítica para um problema 

real (KARLSSON, 2009), e como a pesquisa busca resolver um problema encontrado no mundo 

real, gerando conhecimento tanto para a área acadêmica quanto empresarial, ela também é 

identificada como uma pesquisa aplicada. 
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Do ponto de vista da abordagem do problema, o qual é relativo a necessidade das 

empresas de identificar oportunidades de valor a partir dos valores (benefícios) capturados para 

diferentes stakeholders na economia circular, a estratégia da pesquisa caracteriza-se como 

qualitativa. A abordagem qualitativa é construída com base na interpretação, interação e 

percepção da realidade em um processo de definição, coleção e análise de evidências de 

pesquisa (KARLSSON, 2009). Ademais, a pesquisa qualitativa remete a diferentes 

interpretações por diferentes pessoas e possui foco multi-pragmático. 

Por fim, quanto ao procedimento de pesquisa adotado destaca-se o estudo de caso único. 

O estudo de caso envolve uma pesquisa empírica de uma situação real e que pode empregar 

múltiplos dados e níveis de analise (KARLSSON, 2009).  

Além da importância de se classificar uma pesquisa, é primordial definir a abordagem 

metodológica, que facilita o processo de geração de conhecimento (KARLSSON, 2009). 

2.2. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A identificação das oportunidades de valores circular e para quais stakeholders esses 

valores são distribuídos é o foco da presente pesquisa. A aplicação da economia circular e a 

visualização dos valores representam um desafio às empresas, principalmente em relação à 

identificação dos valores que são capturados no longo prazo e da grande quantidade e 

diversidade de stakeholders envolvidos. Desta forma, o entendimento da economia circular e o 

apoio a identificação de seus valores capturados e stakeholders de maneira efetiva se faz 

necessária. Uma abordagem metodológica adequada para isto é a Design Research 

Methodology (DRM) e, por isto, é empregada para conduzir as etapas desta pesquisa. 

A DRM, proposta por Blessing; Chakrabarti (2009), é uma metodologia baseada no 

princípio de que a pesquisa em design objetiva entender e melhorar o processo de design. Os 

objetivos da DRM satisfazem o principal objetivo deste trabalho, que se refere a apresentar um 

guia para a identificação de oportunidades de valor circular. Além disso, a DRM considera a 

importância em não considerar apenas a situação atual. Também, estimula a criação e a avalição 

empírica de um modelo ou teoria da situação desejada, o que aumenta a probabilidade de se 

produzir resultados que possam ser utilizados na prática. 

Além disso, a DRM enfatiza a natureza iterativa do processo de pesquisa que possibilita 

a flexibilidade na aplicação dos métodos que apoiam o planejamento e implementação das 

pesquisas (BLESSING; CHAKRABARTI, 2009). Isso permite uma análise adequada do 
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desenvolvimento da economia circular nas organizações e de seus valores, combinando 

conhecimentos para a produção de resultados de qualidade. 

Esta metodologia consiste em quatro estágios: I) Clarificação da Pesquisa (Research 

Clarification – RC); II) Estudo Descritivo I (Descriptive Study I – DS-I); III) Estudo Prescritivo 

(Prescritive Study – PS); IV) Estudo Descritivo II (Descriptive Study I – DS-II). O framework 

da DRM é apresentado na Figura 1. Blessign; Chakrabarti (2009) esclarecem que os estágios 

podem ser realizados de maneira simultânea e não-linear. 

 

Figura 1 - Estrutura DRM 

 

Fonte: Blessing; Chakrabarti (2009). 

No estágio de clarificação de pesquisa busca-se por algumas evidencias ou indícios que 

apoiem as suposições que devem guiar a pesquisa. A busca na literatura é o principal meio para 

alcançar as evidencias ou indícios. Com essa busca, definem-se os problemas, questões e 

hipóteses da pesquisa, e formula-se o objetivo de pesquisa. 

A partir da determinação do objetivo da pesquisa, parte-se para o estágio de estudo 

descritivo I. Neste estágio, é realizada a revisão de literatura para o entendimento detalhado da 

situação atual, bem como para o levantamento dos fatores que mais influenciam a proposição 

de uma solução futura. Quando as evidências não são encontradas na literatura, pode-se realizar 

uma análise empírica a partir de dados de caráter exploratório. 
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No estágio do estudo descritivo II, a investigação do impacto da proposta elaborada no 

estágio anterior e de sua capacidade de alcançar a situação desejada é realizada. Então, neste 

estágio a prescrição é aplicada a realidade. 

Nesta pesquisa são contemplados os quatro estágios do framework da DRM, como 

mostrado na Figura 2. A figura também ilustra as atividades de pesquisa pertinentes a cada 

estágio. 

Figura 2 - Estágios da pesquisa 

 

Fonte: própria autoria. 
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2.2.1. Clarificação da pesquisa 

 

O estágio de clarificação da pesquisa apresenta uma visão da realidade atual da área de 

pesquisa por meio de conhecimento e entendimento inicial do tema de pesquisa. Os objetivos 

deste estágio são: definição do foco e dos objetivos de pesquisa; identificação do problema de 

pesquisa; desenvolvimento de uma visão inicial da situação desejada; e a abordagem da 

pesquisa (BLESSING; CHAKRABARTI, 2009). 

As atividades relacionadas a este estágio são:  

 Compreender o tema de pesquisa a partir de uma visão inicial da realidade da 

área de pesquisa e da elucidação do problema de pesquisa. Essa atividade 

abrange uma revisão inicial e não-exaustiva da literatura, abordando-se os temas 

relativos aos principais tópicos desta pesquisa. 

 Definir questões e objetivos de pesquisa a partir do entendimento do tema. 

 Definir metodologia de pesquisa a partir da seleção da abordagem metodológica, 

dos métodos de pesquisa, e da definição das etapas da pesquisa. 

 

2.2.2. Estudo descritivo I 

 

O estágio de estudo descritivo I, busca consolidar o conhecimento teórico da pesquisa, 

sendo ele composto pela revisão da literatura e pela realização de pesquisas empíricas 

(BLESSING; CHAKRABARTI, 2009). Neste estágio também são definidas as implicações das 

descobertas para o desenvolvimento de propostas de soluções diante do problema de pesquisa. 

Este estágio compreende a revisão exploratória da literatura e a revisão bibliográfica 

sistemática com o objetivo de identificar os valores capturados e os stakeholders envolvidos no 

contexto circular. 

A revisão de literatura é realizada para a aquisição de conhecimento e entendimento 

sobre o tema de pesquisa. Uma revisão sistemática é uma metodologia especifica de pesquisa 

que possibilita identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes para 

uma determinada questão de pesquisa (KITCHENHAM, 2004; MIAN et al., 2005). Além disso, 

os procedimentos de busca sistemáticos aumentam a confiabilidade, acuracidade e completude 

das conclusões e resultados do estudo (CONFORTO, AMARAL, SILVA, 2011; MULROW, 

1994).  
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Desta forma, uma revisão bibliográfica sistemática (RBS) se mostra útil pois permitir 

mapear trabalhos publicados no tema de pesquisa especifico; contribui com algo novo para o 

corpo de conhecimento existente; prova embasamento teórico sólido para o estudo proposto; 

apresenta justificativas para a condução do estudo; além de prevenir a limitação da leitura a 

apenas alguns artigos, ampliando o alcance da pesquisa (LEVY, ELLIS, 2006; MIAN et al., 

2005; SAMPAIO, MANCINI, 2007).  

A metodologia de revisão bibliográfica sistemática escolhida foi baseada na 

desenvolvida por Conforto, Amaral, Silva (2011), a qual está dividida em três fases (Figura 3): 

Figura 3 - Fases da revisão bibliográfica sistemática. 

 

Fonte: própria autoria. 

Na fase de entrada estabelece-se o problema de pesquisa. É definida a pergunta de 

pesquisa, os objetivos da RBS que devem estar alinhados com os objetivos do projeto; as strings 

de busca referentes ao tema de pesquisa; os critérios de inclusão dos artigos no estudo; e por 

fim define-se o método e ferramentas (definição das etapas para a condução das buscas, 

definição dos filtros de busca, de como será realizado a busca nas bases de dados e como os 

resultados serão armazenados) (CONFORTO, AMARAL, SILVA, 2011). 
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A fase de processamento é um processo iterativo, nela é realizada a condução das buscas 

(busca por periódicos/ busca cruzada/ busca por base de dados); a análise dos resultados (onde 

se utiliza os filtros de leitura); e a realização da documentação (das informações referentes à 

quantidade de artigos encontrados, quantidade de artigos excluídos, dentre outros). A fase final 

da revisão consiste no arquivamento dos artigos que foram selecionados a partir dos filtros; na 

síntese da bibliografia estudada; além da construção de modelos teóricos e definição de 

hipóteses (CONFORTO, AMARAL, SILVA, 2011). 

As bases de dados escolhidas para a realização da pesquisa foram a Web of Science 

(WoS), apps.webofknowledge.com, e Scopus, www.scopus.com, devido à extensa abrangência, 

possibilidade de acesso a diferentes periódicos, e maior alcance de publicações relacionadas ao 

tema de pesquisa.  

A estratégia de revisão inicia-se pela leitura do título, resumo e palavras-chave. Se 

mesmo com a leitura do resumo, as informações forem insuficientes para avaliar se o trabalho 

se adequa ao escopo da pesquisa recorre-se à leitura do texto integral para verificação.  Após 

realiza-se a leitura da introdução e da conclusão. E por fim, a leitura completa do artigo. Quando 

na leitura completa do artigo, realiza-se também a busca cruzada, a partir de outras referências 

encontradas ao longo do texto que também possam servir como estudo deste trabalho, a fim de 

aumentar a confiabilidade e qualidade do estudo. 

 

2.2.3. Estudo prescritivo 

 

No estágio de estudo prescritivo inicia-se o desenvolvimento de uma proposta para 

resolver um problema (BLESSING; CHAKRABARTI, 2009). 

Dado que o problema desta pesquisa envolve a identificação de oportunidades de valor 

circular a partir do mapeamento de valores capturados e dos stakeholders, a principal atividade 

que compõem o estudo prescrito é: propor um guia que auxilie na identificação de 

oportunidades de valor circular. 

Esta atividade compreende o estabelecimento de uma proposta para guiar o processo de 

mapeamento de valores e stakeholders, e identificação de oportunidades de valor em uma 

economia circular. O guia é baseado no esclarecimento da pesquisa, no entendimento e análise 

dos assuntos abordados na revisão bibliográfica e através do estudo de caso exploratório. A 
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visão geral do guia é apresentada na seção 4.3, onde é demonstrada a correspondência entre as 

evidencias da literatura e o guia. 

O desenvolvimento do guia contempla: o conceito do guia, o desenvolvimento das 

etapas, a realização de um estudo de caso exploratório para avaliar a validade do guia, e a 

identificação de melhorias e alterações no conceito do guia. Ressalta-se que esta atividade é 

iterativa, à medida que o framework pode ser melhorado continuamente para atingir 

satisfatoriamente o objetivo a que se propõe. 

Os conceitos de economia circular, valor; stakeholders; e uma breve conceitualização 

sobre gamestorming e gamificação (capítulo 3) são a base e apoiam a formulação e concepção 

do guia. Detalhes das etapas são apresentadas na seção 4.3. Tal seção contempla a descrição 

das etapas do guia e de todos os instrumentos necessários para a sua operacionalização. 

2.2.4. Estudo descritivo II 

 

O propósito desse estágio é avaliar se a solução proposta atende ao objetivo inicialmente 

desejado. O foco é na avaliação da aplicação da solução desenvolvida, que neste trabalho é o 

guia para a identificação de oportunidades de valor circular. A atividade deste estágio é então: 

Realizar estudos empíricos, apresentada na sequência. 

I. Realizar estudos empíricos 

Os estudos empíricos desta pesquisa objetivam entender e avaliar a aplicabilidade 

prática do guia, assim como, entender quais valores a economia circular é capaz de capturar 

para os diferentes stakeholders. Para isto, o método de pesquisa escolhido é o estudo de caso 

exploratório, que é a pesquisa baseada em um ou mais casos que ocorrem em um contexto real, 

a partir dos quais informações são obtidas e analisadas (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 

2002). 

O estudo de caso representa uma boa estratégia quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Ele conta com 

observação direta dos eventos que estão sendo estudados e entrevistas das pessoas envolvidas 

nos eventos, além de proporcionar a capacidade de lidar com uma ampla variedade de 

evidências (YIN, 2015). 

Voss; Tsikriktsis; Frohlich (2002) e Yin (2015) afirmam que algumas etapas devem ser 

conduzidas para a realização de estudos de caso. A primeira delas compreende a elaboração de 
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questões de pesquisa e a estrutura da pesquisa que deve ser desenvolvida. Do ponto de vista da 

pesquisa, a aplicação de estudos de caso também objetiva responder as seguintes questões: “a 

aplicação dos princípios da economia circular possibilita a captura de valores?”, “quais valores 

são esses?”, “para quais stakeholders esses valores são distribuídos?”, “como é possível mapear 

esses valores na realidade das empresas?”, “o que é preciso para melhorar a forma de 

mapeamento de tais valores? ”, “como é possível identificar oportunidades de valor e prescrever 

oportunidades de inovação?”. 

Posto isto, é definida a unidade de análise, os critérios que as empresas participantes 

devem atender, e a quantidade de casos necessários. A unidade de análise desta pesquisa é o 

modelo de negócio da empresa, que envolve as dimensões estratégicas e de gestão, econômica, 

operacional, de inovação e de relacionamento com os stakeholders no contexto da economia 

circular. O critério a ser utilizado para a escolha e seleção dos casos é: as empresas apresentam 

práticas voltadas para a economia circular. 

Posteriormente, a análise do caso será conduzida pelo entrevistador visando contrapor 

os dados e avaliar a proposição inicial da pesquisa. 

II. Procedimentos de coleta de dados 

A condução do estudo de caso contempla a apresentação e aplicação inicial do protocolo 

de estudo de caso nos casos selecionados. O estudo de caso será realizado primeiramente, por 

meio de um alinhamento e entrevista inicial com as empresas e posteriormente, através de um 

workshop que contemple a aplicação do guia. 

Inicialmente, o alinhamento e entrevista tem o intuito de esclarecer o objetivo da 

aplicação da pesquisa e garantir o alinhamento de expectativas da empresa envolvida no estudo. 

Posteriormente os participantes são instruídos, no workshop, etapa a etapa quanto a aplicação 

do guia. 

Serão entrevistados os gestores ou responsáveis diretos pela implementação dos 

conceitos e princípios da economia circular. Os nomes das empresas não serão divulgados e, 

por esse motivo, receberão nomes hipotéticos. O foco da pesquisa está em dois temas principais: 

captura de valores para os diferentes stakeholders e identificação de oportunidades de valor, e 

avaliação da aplicabilidade do guia. 
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O tempo estimado de aplicação da entrevista é de 1h30min e do workshop é de 4 seções 

de 2h cada. Além disso, alguns dados poderão ser obtidos e/ou confirmados via e-mail ou 

telefone. Todo material coletado será armazenado e utilizado somente para essa pesquisa e 

contextualização do estudo de caso. 

III. Questões da coleta de dados 

Bloco 1 – Informações gerais e contexto da organização 

Informações sobre a empresa 

Setor  

Nº de funcionários  

País (es)  

Produtos/serviços  

 

Informações sobre o entrevistado e área de atuação 

Função/Cargo  

Tempo no cargo 

 

Tempo de experiência 

(em outras empresas) 

 

Estrutura 

organizacional da área  

 

 

Bloco 2: Diagnóstico da situação atual 

Qual o modelo de negócio atual? 

 

 

Esse modelo é circular? Se sim, o que a organização entende por modelo de negócio circular? 

 



37 
 

Quando começou a transição para o novo modelo de negócio? 

 

 

O que impulsionou a mudança para esse novo modelo de negócio? Quais foram os principais 

motivadores? 

 

 

Desta forma, os conceitos, princípios e práticas de economia circular são incorporados na 

gestão, nos processos de negócio e na tomada de decisão da sua organização? Em caso 

afirmativo, explique como e onde é aplicado. 

 

 

Bloco 3: Análise das melhorias no desempenho da organização advindas da 

implementação dos princípios da economia circular 

A economia circular melhorou em quais aspectos o desempenho da organização? 

 

 

Quais oportunidades e benefícios a implementação dos princípios da economia circular trouxe 

para a organização? 

 

 

Como a empresa mede os benefícios (valores) advindos da implementação dos princípios da 

economia circular? É adotado algum indicador para medir tais valores? 

 

 

A mudança para o modelo de negócio circular traz resultados financeiros sustentáveis? 
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Bloco 4: Proposição e captura de valores 

A proposição e a captura de valores fomentam o planejamento estratégico e o desenvolvimento 

de produtos/novos negócios? Em caso afirmativo, explique como e quando isso é feito. 

 

 

A organização relaciona a proposição e a captura de valor com os stakeholders envolvidos nesse 

processo? Em caso afirmativo, como isso é feito? 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta os tópicos de pesquisa que norteiam o presente estudo, economia 

circular (3.1); modelos de negócio circular (3.2); valor (3.3); gamificação e gamestorming (3.4); 

capability maturity model (3.5); e processos de negócio, modelos de negócio e cadeias de valor 

(3.6). 

3.1. ECONOMIA CIRCULAR 
 

A noção de economia circular é baseada em uma coleção fragmentada de ideais 

derivadas de uma variedade de disciplinas cientificas (KORHONEN et al., 2018).  O conceito 

de economia circular é frequentemente visto como uma forma de se colocar em prática a 

sustentabilidade nos negócios (MANNINEN et al., 2018) apesar de haver grande discussão em 

torno da relação destes dois conceitos (GEISSDOERFER et al., 2017). 

O conceito embrionário de economia circular surgiu durante a década de 1960 quando 

foi reconhecida a capacidade limitada do planeta em prover recursos e em absorver o que é 

rejeitado pelo homem (GEORGE et al., 2015). Porém foi só em 1990 que o conceito de 

economia circular foi utilizado como uma tentativa para modelar uma economia baseada no 

equilíbrio de materiais, em um cenário ideal, onde não há perdas (LIEDER; RASHID, 2016). 

Desta forma, pode-se entender que a economia circular é um conceito antigo que está sendo 

discutido e apresentado com o objetivo de atrair sistemas educacionais, governos e cidades, 

organizações e sociedade para um trabalho conjunto. 

Apresentar uma definição universal para economia circular é difícil, uma vez que ela 

envolve diversos stakeholders e diferentes escolas de pensamento (KIRCHHERR; REIKE; 

HEKKERT, 2017). O Quadro 1 apresenta algumas das definições de economia circular 

existentes na literatura. 

Nesta pesquisa, considera-se que a economia circular é um sistema que tem por objetivo 

a restauração e regeneração de produtos, materiais e componentes; através da diminuição, 

fechamento e estreitamento dos ciclos. Sendo que seu foco principal é a proposição, geração, 

prolongamento, manutenção e captura de valores, distribuídos para uma maior diversidade de 

stakeholders e por um maior tempo. 

A economia circular é chamada de restaurativa porque outputs valiosos, como produtos, 

componentes ou materiais são restaurados (i.e., reuso, remanufatura ou reciclagem) em vez de 
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extrair mais recursos e regenerativa porque os sistemas vivos são capazes de regenerar (curar e 

renovar) os recursos que são consumidos (i.e., alimentando nutrientes básicos e criando 

condições biológicas favoráveis) (THE BRITSHI STANDARD INSTITUTION, 2017). 

Quadro 1: Conceitos de economia circular 

Conceitos Referências 

A economia circular é restaurativa e regenerativa por 

princípio, tendo como objetivo manter produtos, materiais e 

componentes em seu mais alto nível de valor e utilidade o 

tempo todo 

Ellen MacArthur 

Foundation (2015) 

A economia circular é uma economia estratégica que sugere 

maneiras inovativas de transformar o atual sistema linear em 

um circular, enquanto gera sustentabilidade econômica. 

Singh; Ordonez (2016) 

Uma economia circular é um modo de desenvolvimento 

econômico que tem por objetivo proteger o meio ambiente e 

prevenir a poluição, portanto facilitando o desenvolvimento 

econômico sustentável 

Ma et al., 2014 

Economia circular é uma iniciativa de desenvolvimento 

sustentável com o objetivo de reduzir os fluxos de produção 

de materiais lineares e energia de sistemas de produção, 

aplicando ciclos de materiais, fluxos de energia renováveis e 

em cascata ao sistema linear. A economia circular promove 

ciclos de material de alto valor ao lado de reciclagem e 

desenvolve abordagens de sistemas para a cooperação de 

produtores, consumidores e outros atores da sociedade no 

trabalho de desenvolvimento sustentável. 

Korhonen et al., 2018 

Continua na próxima página  
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Continuação – Quadro 1: Conceitos de economia circular 

Conceitos Referências 

A economia circular é uma economia na qual os stakeholders 

trabalham em conjunto com o objetivo de maximizar o valor 

de produtos e materiais, bem como contribuir para minimizar 

o esgotamento dos recursos naturais e criar impactos sociais e 

ambientais positivos 

Kraaijenhagen et al., 2016 

Uma economia circular é maximizar o que já está em uso ao 

longo das fases de um ciclo de vida, do fornecimento até a 

cadeia de suprimentos até o consumo, até as partes 

inutilizáveis remanescentes de uma função e sua conversão de 

volta a uma nova finalidade. 

Esposito, Tse, Soufani, 

2018 

A economia circular é um sistema regenerativo no qual o 

input de recursos e resíduos, emissões, e a perda de energia 

são minimizadas através da diminuição, fechamento e 

estreitamento dos ciclos de materiais e energia. 

Geissdoerfer et al., 2017 

Fonte: autoria própria 

O conceito de economia circular diferencia dois tipos de ciclos: o ciclo técnico e o ciclo 

biológico (Figura 4). Inspirado na abordagem cradle-to-cradle, onde é enfatizada a composição 

molecular dos materiais, distinguindo “nutrientes biológicos” e “nutrientes técnicos”, para 

diferenciar materiais que podem retornar ao meio ambiente e aqueles que devem permanecer 

nos ciclos industriais (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002). 

Segundo McDonough; Braungart (2002), os nutrientes biológicos são materiais ou 

produtos que são desenvolvidos para retornar ao ciclo biológico, ou seja, não apresentam 

ameaça aos sistemas vivos e podem ser usados para propósitos humanos. Já um nutriente 

técnico é um material ou produto desenvolvido para retornar ao ciclo técnico (industrial), ou 

seja, são materiais frequentemente sintéticos ou minerais, os quais tem o potencial de 

permanecer em sistemas de ciclos fechados de manufatura, recuperação e reuso, mantendo seu 

mais alto nível de valor e utilidade durante muitos ciclos de vida. 
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Figura 4 - Fluxos de materiais na economia circular 

 

Fonte: Ellen MacArthur Foudation, 2013a. 

A economia circular possibilita entender o ecossistema de forma mais ampla, incluindo 

os ambientes humanos e naturais, bem como suas relações. O Quadro 2 apresenta algumas 

características do modelo circular. Analisando tais características vemos que a economia 

circular precisa de mudanças em sistemas inteiros e esforços conjuntos entre pesquisadores, 

centros de tecnologia, empresas, usuários, governos e a sociedade civil, uma vez que seus 

pontos principais são a efetividade sistêmica e a colaboração. 
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Quadro 2: Características da Economia Circular 

Características Referências 

Economia de desempenho, baseada no design e 

manufatura de produtos, materiais e componentes para 

reuso, remanufatura e reciclagem. 

Linder, Sarasini, Loon (2017) 

Dissocia crescimento econômico de extração de 

recursos naturais. 
Stahel (2016) 

Usar e reusar o capital natural o mais eficientemente 

possível. 
Stahel (2016); McKinsey (2017) 

Encontrar valor ao longo dos ciclos de vida de produtos 

acabados. 
McKinsey (2017) 

Pautada na inovação Ometto et al., (2018) 

Efetividade sistêmica para a geração de impactos 

positivos 
Ometto et al., (2018) 

Colaboração entre os stakeholders Korhonen et al., (2018) 

Interesses e preferências intersetoriais e 

interorganizacionais 
Korhonen et al., (2018) 

Busca continua por geração de valores positivos Korhonen et al., (2018) 

Fonte: autoria própria. 

 

3.1.1. Princípios da economia circular 

 

Segundo a Ellen MacArthur Foundation, 2015, a economia circular possui três 

princípios, que podem ser visualizados pelos fluxos de materiais na Figura 4: 

Princípio 1: Preservar e aprimorar o capital natural controlando estoques finitos e 

equilibrando os fluxos de recursos renováveis. Ou seja, evitar ao máximo a utilização de 

recursos através da desmaterialização de produtos e serviços; quando houver necessidade de 

utilização dar preferência a recursos renováveis e que apresentam melhor desempenho. No que 

diz respeito ao capital natural estimular a regeneração através de fluxos de nutrientes no sistema 

(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015). 

Princípio 2: Maximizar o rendimento de recursos fazendo circular produtos, 

componentes e materiais no mais alto nível de utilidade o tempo todo, tanto no ciclo técnico 

quanto no biológico. O que envolve projetar para a remanufatura, renovação e reciclagem, 
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incentivando a circulação de componentes e materiais técnicos. Dá se preferência aos ciclos 

menores, preza-se pelo máximo de ciclos consecutivos possíveis e pelo compartilhamento. No 

ciclo biológico, busca-se a reinserção na biosfera e regeneração. Além disso a essência da 

criação de valor reside na oportunidade de extrair valor adicional dos produtos e materiais por 

meio da utilização em cascata dos materiais biológicos (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2015). 

Princípio 3: Estimular a efetividade do sistema revelando e excluindo as externalidades 

negativas desde o princípio. Ou seja, estabelecer a redução de prejuízos a sistemas e áreas, como 

entretenimento, habitação, mobilidade, saúde e alimentos; além de externalidades como uso de 

recursos naturais, poluição sonora e liberação de substâncias tóxicas (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2015). 

Os princípios são a base para a aplicação da economia circular nas organizações e 

reforçam a visão de que a economia circular presa pela otimização. Ou seja, fazer o uso melhor 

ou mais efetivo da situação ou recursos para possibilitar que produtos, componentes ou 

materiais sejam mantidos em alto nível de valor e utilidade (THE BRITSHI STANDARD 

INSTITUTION, 2017). 

 

3.1.2. Elementos base da economia circular 

 

A economia circular é caracterizada por ter um campo de conhecimento influenciado 

por diversas escolas de pensamentos e contar com a influência de diversos elementos, que 

compreendem melhoria do design e da seleção de materiais; novos modelos de negócio; 

capacidade de construir ciclos reversos e utilização em cascata; e viabilização da 

transversalidade entre setores e ciclos (LIEDER; RASHID, 2016; ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2013a). 

Para que haja a manutenção e aumento dos recursos naturais, os modelos de negócio e 

propostas de valor devem ser concebidos para manter produtos, materiais e componentes no 

mais alto nível de valor por maior tempo (WEBSTER, 2015). 

Desta forma, um fundamento para a economia circular é o pensamento sistêmico (THE 

BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017) voltado para a efetividade. Buscar ser efetivo5 

                                                           
5 Por efetivo entende-se a razão entre resultado e entradas (OMETTO et al., 2018). 
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em termos de sistemas6. Esse conceito se contrapõe ao conceito atual adotado pelas 

organizações, que é a ecoeficiencia7 de processos (OMETTO et al., 2018).  

Quadro 3 - Diferenças entre o modelo linear e o modelo circular 

Modelo Linear Modelo Circular 

Externaliza custos visando redução dos 

custos de produção. 

Internaliza custos visando qualidade, alto 

desempenho e baixo risco. 

Responsabilidade do produtos vai até a venda 

do produto. 

Responsabilidade estendida do produtor e 

modelos de sistema de produto-serviço. 

Promove a escala global de produção para 

assegurar baixo custo e posição de mercado. 

Promove a escala local e regional de 

produção com foco na prestação de serviços 

em detrimento da venda do produto 

Encoraja a padronização para facilitar a 

eficiência do processo e o uso do produto. 

Encoraja a padronização de componentes e 

protocolos para promover o reuso, 

remanufatura e reciclagem. 

Promove o consumismo por meio da 

obsolescência programada. 

Promove a servitização com foco no alto 

desempenho do produto. 

Preços refletem apenas os custos privados de 

produção, distribuição, vendas, etc. 

Preços refletem todos os custos por meio da 

redução de externalização. 

Reciclagem é vista como um fluxo de 

material, desconsiderando a perda de valor 

do produto e energia. 

Reciclagem é uma opção não prioritária, mas 

em alguns casos pode ser necessária. 

Transforma capital social e natural em capital 

financeiro por meio de preferências de curto 

prazo e grandes fluxos. 

Reestrutura os estoques de capitais naturais e 

sociais para que sejam derivados melhores 

fluxos no longo prazo. 

Promove um sistema linear de produção-

venda-uso-descarte baseado em um mercado 

competitivo. 

Promove a competitividade e colaboração, 

com mercados e regiões diferenciadas 

ofertando produtos sob demanda. 

Fonte: adaptado de Webster, 2015 

 

                                                           
6 Por sistemas entende-se todo o ciclo de vida de produto e suas relações com outros ciclos e o meio ambiente e 

sociedade (OMETTO et al., 2018). 
7 Por ecoeficiencia de processos entende-se a razão entre saídas e entradas para melhorias locais em processos 

(OMETTO et al., 2018). 
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A transição para modelos circulares de se fazer negócio, produzir e consumir deve ser 

um objetivo em comum. O Quadro 3 destaca as principais diferenças entre o modelo linear e o 

modelo circular (WEBSTER, 2015). 

É essencial mudar a forma de pensar, agir e gerenciar negócios: migrar do simples para 

o complexo; do modelo linear para o modelo circular; do preditivo ao adaptativo; do 

independente ao interdependente; do eficiente ao efetivo; de relações ganha-perde para relações 

ganha-ganha (WEBSTER, 2015). 

A transição para a economia circular depende da definição de estratégias, que podem 

ser aplicadas nos diversos níveis que compõem um sistema, uma dessas estratégias deve ser 

aplicada no nível de produto. Para facilitar essa transição, vários modelos foram criados, um 

deles é o de Potting et al., (2017), baseado nos 9R’s (Figura 5). 

Figura 5- Modelo de hierarquia de estratégias para a transição circular 

 

Fonte: adaptado de Potting et al., 2017. 

O modelo de Potting et al., (2017), apresenta uma visão que abrange a manufatura e uso 

de produtos, a extensão da vida de produtos e a aplicação útil de materiais. 

A norma britânica BS8001 (THE BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2017), 

também elenca alguns passos base para transitar para a economia circular (Figura 6), porém no 
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lugar de apresentar estratégias no nível de produto, ela apresenta estratégias no nível do sistema. 

Através de um framework a norma busca elencar algumas ações essenciais para que a transição 

para a circularidade seja realizada de maneira efetiva. 

Figura 6 - Framework para a transição circular. 

 

Fonte: adaptado de The British Standard Institution, 2017. 

As sugestões da literatura de como transitar para uma economia circular reforçam o 

pressuposto de que tal modelo é fortemente enraizado na inovação. Sendo inovação algo novo 

ou transformado que realiza ou redistribui valor (THE BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017), os modelos de negócio e consequente proposição e captura de valor 

devem passar por uma transformação na economia circular. 
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3.2. MODELOS DE NEGÓCIO CIRCULAR 

 

Modelos de negócio, são os sistemas escolhidos pela organização para a tomada de 

decisões e atividades interconectadas e interdependentes que determinam como criar, entregar 

e capturar valor no curto, médio e longo prazo (THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 

2017). A principal regra de um modelo de negócio é estabelecer links para mercados e clientes 

através da criação e captura de valor (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE; IFM, 2015; 

BOWMAN, AMBROSINI, 2007; RICHARDSON, 2008). Ademais, a essência do modelo de 

negócio é a maneira como as empresas distribuem os fluxos de valores a todos os stakeholders 

que estão envolvidos em seu negócio e convertem esses valores em receita (TEECE, 2010). 

De acordo com Manninen et al., (2018) um modelo de negócio é composto por quatro 

elementos genéricos: proposição de valor (qual é o valor que está embutido no produto/serviço 

oferecido pela empresa); cadeia de valor (como o relacionamento com fornecedores são 

estruturados e gerenciados); interface com o cliente (como o relacionamento com clientes são 

estruturados e gerenciados) e modelo financeiro (custos e benefícios dos demais elementos e 

sua distribuição para os demais stakeholders). 

Os modelos de negócio são vistos de uma perspectiva de criação de valor (Figura 7), 

que tem foco em satisfazer as necessidades dos consumidores, retornos econômicos e 

conformidade (STUBBS; COCKLIN, 2008). 

Figura 7 - Modelos de negócios para capturar valor da tecnologia, inovação e redes 

 

Fonte: adaptado de UNIVERSITY OF CAMBRIDGE; IFM, (2015). 

Para afirmar esta perspectiva de fluxos de valores dos modelos de negócios, Bocken; 

Rana; Short (2015) dizem que as organizações entregam valor para seus consumidores por meio 

de sua proposição de valor - produto/serviço- (qual valor é oferecido e para quem?); criam 
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valor por meio de seus recursos chave, atividades, parcerias, satisfação e funcionalidades (como 

o valor é gerado?); e capturam esses valores na forma de lucro, reputação, crescimento de sua 

marca, redução de custos (como a empresa ganha dinheiro e captura outras formas de valor?) 

(Figura 8). 

Figura 8 - Estrutura do modelo de negócio 

 

Fonte: adaptado de Bocken; Rana; Short (2015). 

O objetivo de um modelo de negócio reside em entregar valor para uma grande 

variedade de stakeholders e para o ambiente natural, além dos clientes e acionistas 

(MANNINEN et al., 2018) em cada estágio do ciclo de vida de um produto (YANG; 

VLADIMIROVA; EVANS, 2017). O que vai inteiramente de encontro com o objetivo da 

economia circular. 

Para desenvolver a economia circular de forma efetiva, modelos de negócio circular são 

a base para a proposição, criação, entregar e captura de valor. Modelos de negócio circular é a 

“lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor com e/ou entre um circuito 

fechado de material” (MENTINKI, 2014, p.24). 

Nos modelos de negócio circulares, a lógica de criação de valor é baseada na utilização 

do valor econômico retido em produtos após o uso, criação, entrega, e captura de valor 

diminuindo, fechando, ou direcionando fluxos fechados de recursos (OGHAZI; 

MOSTAGHEL, 2018; LINDER; WILLIANDER, 2017). Criar valor superior para os clientes e 

capturar grande parte desse valor em comparação com a concorrência, é a estratégia tanto dos 

modelos de negócio circular quanto dos modelos de negócio tradicionais. 

De acordo com Ometto et al., (2018) e Lacy; Rutqvist (2015), existem 6 tipos de 

modelos de negócio circular (Figura 9). Os tipos de modelos de negócio circular são as 

principais fontes de captura de valor na economia circular. 
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Figura 9 - Modelos de negócio circular 

 

Fonte: autoria própria. 

O objetivo dos modelos de negócio circular é incluir meio ambiente e sociedade como 

stakeholders, e considerar seus interesses em nível de igualdade dos demais stakeholders 

(OGHAZI; MOSTAGHEL, 2018; WHICHER et al., 2017). Desta forma, em modelos de 

negócio circular há intensa colaboração entre todos os stakeholders do sistema circular. 

Seguindo a estrutura de modelo de negócio apresentada por Bocken; Rana; Short (2015) 

e por Oghazi, Mostaghel (2018), os modelos de negócio circulares apresentam algumas 

características específicas que se diferenciam de modelos de negócio tradicionais. Ver Figura 

10. 

3.3. VALOR 

 

Estudos sobre valor vem sendo discutidos e estudados acerca de mais de 2000 anos e 

abrangem várias áreas do conhecimento, como economia, psicologia, engenharia e ecologia 

(UEDA et al., 2009). 

O debate e as dificuldade sobre os conceitos e teorias de valor não são novas, podendo 

ser encontradas nas obras de antigos filósofos como Platão, Aristóteles e Xenofonte (PITELIS, 

2009). Não existe uma única definição balizadora para valor (LAPIERRE, 1997) já que cada 

área do conhecimento tem a percepção de valor de formas diferentes. Em termos de gestão 

estratégica, o valor foi visto do lado da oferta, como algo criado exclusivamente pelos 

produtores (PRIEM, 2007). 
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Figura 10: Proposição, criação e captura de valor em modelos de negócio circulares. 

 

Fonte: autoria própria. 

Na visão econômica o valor é classificado em dois tipos: valor de uso (utilidade de um 

produto) e valor de troca (proporção relativa com a qual um determinado produto pode ser 

trocado) (SMITH, 1991), considerando então a satisfação do consumidor como seu valor 

absoluto (UEDA et al., 2009). Enquanto isso, o valor percebido pelo cliente é o trade-off entre 

a qualidade ou os benefícios que os clientes percebem no produto em relação ao preço a pagar 

(LAPIERRE, 1997). 

Já o valor pragmático busca identificar como melhorar o valor de bens e serviços 

melhorando sua função ou reduzindo seu custo (FELDMAN; FOWLER, 1997). Por outro lado, 

o valor compartilhado considera a sustentabilidade como um tipo de valor absoluto, ou seja, ao 

mesmo tempo em que é possível gerar valor econômico, valores para a sociedade e meio 

ambiente também são gerados (PORTER; KRAMER, 2011). 

Segundo a norma BS8001 (THE BRITSH STANDARD INSTITUTION, 2017), valores 

são ganhos financeiros e/ou não financeiros (ganhos tangíveis ou intangíveis). 

Devido a inúmera quantidade e diversidade de definições sobre valor, a definição de 

valor balizadora que é utilizada neste trabalho é a proposta por Rana; Short; Evans (2012): “o 

conjunto de benefícios resultantes de uma troca que são entregues aos stakeholders”. Esta 
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definição foi escolhida por tratar valores como benefícios e compreender a questão de 

distribuição dos valores para diferentes stakeholders. 

3.3.1. Valor na economia circular 

 

O valor é a base principal da economia circular (FRANKLIN-JOHNSON, FIGGE, 

CANNING, 2016), sendo alcançado através de modelos de negócio circular, como explicado 

na seção 3.2. 

Sendo assim, a transição do modelo linear para o modelo circular necessita que as 

inovações ocorram nas diversas escalas do sistema de negócio (Figura 11). Tendo como o 

elemento central desta inovação a transformação do mindset, representando a grande mudança 

cultural necessária. 

 

Figura 11 - Framework do sistema de negócio circular. 

 

Fonte: Ometto et al., 2018. 

 

A transição para o modelo circular deve trazer inovações nos modelos de negócios, 

principalmente junto à proposição de valor, ao design e aos ciclos reversos, os quais geram a 

integração, funcionalidade, restauração e regeneração das cadeias de valores (OMETTO et al., 

2018). A transição de todo o sistema de negócios para a circularidade é suportada pelos 
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facilitadores da economia circular, como políticas públicas, educação e tecnologias (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2013b). 

De acordo com Bocken, Schuit, Kraaijenhagen (2018) a proposição, criação e captura 

de valor deve seguir um ciclo de experimentação. Ver Figura 12. 

Figura 12: Ciclo de experimentação para modelos circulares 

 

Fonte: adaptado de Bocken, Schuit, Kraaijenhagen (2018). 

 

Segundo a Ellen MacArthur Foundation (2013a), os princípios da economia circular 

evidenciam as principais fontes de potencial geração de valor (Figura 13) a partir de: 

I. “Ciclos menores” - quanto menores forem os ciclos, maiores serão as 

economias em termos de material, mão de obra, energia, capital e quantidade de 

externalidades associadas. Além disso, ciclos menores se beneficiarão da 

substituição de materiais virgens (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2013a).  

II. “Ciclos menores e mais longos” - decorre da manutenção de produtos, 

componentes e materiais em uso mais longo dentro da economia circular, o que 

pode ser feito através de ciclos consecutivos (remodelação, remanufatura) ou 
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prolongando cada ciclo (estendendo o uso) (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2013). 

III. “Uso em cascata e substituição de materiais/entrada de produtos” – nesta 

fonte de geração de valor, há a oportunidade da utilização em cascata de 

produtos, componentes ou materiais em diferentes categorias de produtos. Além 

disso, o potencial de geração de valor financeiro está enraizado nos custos 

marginais mais baixos da reutilização do material em cascata como substituto 

dos fluxos de materiais virgens e seus custos incorporados, além de 

externalidades (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013).  

IV. “Materiais puros, não tóxicos ou fáceis de separar” – as economias de escala 

e os ganhos de eficiência no ciclo reverso podem ser obtidos através de 

melhorias no design original de produtos (facilidade de separação, melhor 

identificação de componentes embutidos e substituição de materiais) e nos 

processos inversos (taxas reduzidas de danos ao produto durante recolha e 

transporte, taxas de recondicionamento mais baixas e menor contaminação de 

fluxos de material durante e após a coleta) (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2013). 

Figura 13 - Fontes de geração de valor. 

 

Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013a. 

The British Standards Institution (2017), demonstra uma estrutura para otimização de 

valor (Figura 14), que apresenta como o valor é mantido em seu máximo na economia circular. 
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Figura 14 - Otimização de valor através da economia circular 

 

Fonte: adaptado de The British Standard Institution (2017). 

Outras fontes de captura de valor podem ser vistas através do ciclo de valor do produto 

proposto por WBCSD; BCG (2018), que diz que as inovações em processo, produto e modelo 

de negócio possibilitam a criação e a captura de valores circulares ao longo de todo o ciclo de 

valor de um produto/serviço (Figura 15). 

Desta forma, afirma-se que, a proposição de valor descreve os benefícios que os clientes 

podem esperar de produtos e serviços (OSTERWALDER et al., 2015) e a captura de valor é a 

forma como as empresas detém os benefícios advindos da sua proposição de valor 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

As inovações nos modelos de negócio devem incentivar a proposição e a captura de 

valores em diferentes aspectos do design do produto, manufatura, uso e as várias formas de 

reuso (BRADLEY et al., 2016). 



56 
 

A captura de valores deve entender os fluxos de valores tangíveis e intangíveis entre os 

diferentes stakeholders para assim identificar os relacionamentos, trocas, interações e 

oportunidades em uma colaboração na proposição de valor (PORTER, KRAMER, 2011; 

BOCKEN et al., 2013). Para que seja possível a geração e captura de valores circulares, é 

necessário a transição para modelos de negócio circulares. 

Figura 15 - Atividades da economia circular no ciclo de valor 

 

Fonte: adaptado de WBCSD; BCG (2018). 

Analisar quais valores a economia circular pode capturar, e identificar oportunidades de 

valor circular através dos diversos ciclos e formas de otimização de valor é essencial para 

entender em quais aspectos a economia circular pode gerar impactos positivos para todos os 

stakeholders. 

3.3.2. Stakeholders 

 

A natureza do capitalismo é montar um acordo, um contrato ou um conjunto de relações 

entre os stakeholders para que todos possam ganhar continuamente durante um longo período 

de tempo (FREEMAN, 2010), esse ganho, na economia circular, se traduz em valores 

capturados para diferentes stakeholders. Harrison; Bosse (2013) definem valor como aquilo que 

um stakeholder recebe e que realmente tem mérito para ele. 
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Na literatura, inúmeros trabalhos (TUKKER, 2015; SCHEEPENS; VOGTLANDER; 

BREZET, 2016; URBINATI; CHIARONI; CHIESA, 2017; STAL; JANSSON, 2017; GNONI 

et al., 2017; BRESSANELLI; PERONA; SACCANI, 2017) afirmam que para transitar para a 

economia circular as organizações devem adaptar seus modelos de negócio ou criar novos. 

Desta forma, a transição de um modelo linear (extrai-transformar-descartar) para um modelo 

circular (fechamento de ciclos) implica em: 

 Adicionar e gerenciar atividades da cadeia de suprimentos reversa (logística 

reversa, redistribuição, reutilização, remanufatura, reciclagem) (URBINATI; 

CHIARONI; CHIESA, 2017); 

 Gerenciar um maior número de stakeholders (URBINATI; CHIARONI; 

CHIESA, 2017); 

 Os fluxos de receitas derivam principalmente do pagamento de serviços 

orientado ao uso ou ao resultado (TUKKER, 2015). 

Urbinati; Chiaroni; Chiesa (2017) dividem a adoção da circularidade em duas grandes 

dimensões (Figura 16).  

Figura 16 - Dimensões da Circularidade 

 

Fonte: adaptado de URBINATI; CHIARONI; CHIESA, 2017 

A interface de proposição de valor para o cliente, define a implementação do conceito 

de economia circular na proposição de valor aos clientes e determina o posicionamento das 

empresas contra concorrentes no mercado de acordo com o segmento de cliente, 

relacionamento, canais de distribuição e proposição de valor (URBINATI; CHIARONI; 

CHIESA, 2017). 

Já a interface da rede de valor define a forma pelas quais as empresas interagem com 

seus fornecedores e reorganizam suas próprias atividades internas. Esta dimensão visa quais e 
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quantas são as práticas operacionais circulares adotadas nas atividades internas da empresa 

(URBINATI; CHIARONI; CHIESA, 2017). 

Com base nestas duas grandes dimensões, percebe-se que os stakeholders são, peça 

fundamental na economia circular e no processo de captura de valor, já que estes compõem a 

rede de valor para a economia circular (MANNINEN et al., 2018). Ao revelar informações 

sobre sua função utilidade, o stakeholder espera que a empresa ofereça uma proposta de valor 

melhor ou inovadora, que melhore seu bem-estar (HARRISON; BOSSE; PHILLIPS, 2010). 

Um dos primeiros e principais conceitos para o termo stakeholders é o proposto por 

Freeman (1984), que define stakeholder como grupos ou indivíduos que podem afetar ou serem 

afetados pela organização na busca por seus objetivos. De acordo com Freeman (1999) a teoria 

dos stakeholders gira em torno de duas questões (1) qual é o propósito da empresa e (2) qual a 

responsabilidade dos gestores para com seus stakeholders. Responder a essas questões ajuda as 

organizações a definir sobre o valor que eles desejam criar junto com seus principais 

stakeholders (SARTURI, 2016). 

Garcia-Castro; Aguilera (2015) conceituam stakeholder como “qualquer grupo ou 

indivíduo que cria e captura valor econômico e não econômico em sua interação com a 

empresa”. Sendo assim, um bom gerenciamento de stakeholders, por meio da distribuição de 

valor, resultara em melhor desempenho e conquista de uma vantagem competitiva (SARTURI, 

2016). 

De acordo com Phillips; Freeman; Wicks (2003), os stakeholders podem ser normativos 

e derivativos. Normativos são aqueles a quem a organização tem a obrigação moral direta com 

seu bem-estar (ex. acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e comunidades locais). Já os 

derivativos são aqueles grupos ou indivíduos que podem beneficiar ou causar dano à 

organização, mas aos quais a organização não tem nenhuma obrigação moral direta 

(concorrentes, ativistas, terroristas e meios de comunicação). 

Clarkson (1995) divide os stakeholders em dois grupos: primários e secundários. Os 

primários, correspondem aos grupos de stakeholders que são essenciais para a sobrevivência e 

rentabilidade da empresa, como funcionários, fornecedores, acionistas, clientes, governo e 

comunidade. Por outro lado, os stakeholders secundários, são aqueles que, embora afetem e 

sejam afetados, não são essenciais para a sobrevivência da empresa, como a mídia. 
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Segundo Boon; Ludeke-Freund (2013) os stakeholders relacionados a economia 

circular incluem pelo menos clientes e atores da cadeia de valor. Além de incluir novas redes 

de valor que permitem que os produtos sejam devolvidos do cliente ao fabricante ou outros 

fornecedores de serviços para realizar atividades como reutilização, reciclagem e reparo 

(MANNINEN et al., 2018).  

Segundo TYL et al., (2015) os stakeholders relevantes ao modelo circular podem ser 

divididos em três grupos:  

 Stakeholders internos (acionistas, investidores, diretores, supervisores da alta 

gerência, clientes internos, gerente, equipes, executivos, funcionários, 

subcontratados, terceirizados, colaboradores, departamentos, fundos de serviços 

internos, processos);  

 Stakeholders em uma cadeia de valor (canais de distribuição; atacadistas; 

varejistas; fornecedores de fornecedores; fornecedores de matéria-prima, 

tecnologia e serviços; clientes; usuários; recicladores; cooperativas); 

 Stakeholders em uma cadeia de valor estendida (fontes externas de capitais; 

parceiros; concorrentes; órgãos governamentais; fiscalização; agências 

reguladoras; sindicatos; ambientalistas; líderes da comunidade; comunidade; 

sociedade; mídia; vizinhança; academia; universidades; pesquisadores). 

Aminoff, Valkokari, Kettunen (2016) e Allee (2008), ressaltam que outro ponto 

importante relacionado aos stakeholders na economia circular é a rede de valor, uma vez que 

no contexto circular lidamos com uma visão mais sistêmica que integra as trocas e interações 

entre as partes interessadas em um negócio. Uma rede de valor, é um conjunto de interações, 

no qual os indivíduos ou grupos interagem entre si e se engajam na troca de valores tangíveis e 

intangíveis (ALLEE, 2008). 

Quadro 4 - Tipos de stakeholders. 

Critérios de 

Classificação 
 Definição Referências 

Relação moral Normativos 

Stakeholders a quem a organização 

tem a obrigação moral direta com seu 

bem-estar (ex. acionistas, 

funcionários, clientes, fornecedores e 

comunidades locais) 

Phillips; 

Freeman; 

Wicks 

(2003), 
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Critérios de 

Classificação 
 Definição Referências 

Derivativos 

Grupos ou indivíduos que podem 

beneficiar ou causar dano à 

organização, mas aos quais a 

organização não tem nenhuma 

obrigação moral direta (concorrentes, 

ativistas, terroristas e meios de 

comunicação) 

Phillips; 

Freeman; 

Wicks 

(2003), 

Importância para o 

negócio 

Primários 

Grupos de stakeholders que são 

essenciais para a sobrevivência e 

rentabilidade da empresa, como 

funcionários, fornecedores, 

comunidade, acionistas, clientes, 

governo e comunidade 

Clarkson 

(1995) 

Secundários 

Stakeholders secundários, são 

aqueles que, embora afetem e sejam 

afetados, não são essenciais para a 

sobrevivência da empresa, como a 

mídia 

Clarkson 

(1995) 

Geração de valor 

Stakeholders 
internos 

Acionistas, investidores, diretores, 

supervisores da alta gerência, clientes 

internos, gerente, equipes, 

executivos, funcionários, 

subcontratados, terceirizados, 

colaboradores, departamentos, 

fundos de serviços internos, 

processos 

TYL et al., 

(2015) 

Stakeholders 

em uma 

cadeia de 

valor 

Canais de distribuição; atacadistas; 

varejistas; fornecedores de 

fornecedores; fornecedores de 

matéria-prima, tecnologia e serviços; 

clientes; usuários; recicladores; 

cooperativas 

TYL et al., 

(2015) 

Stakeholders 

em uma 

cadeia de 

valor 

estendida 

Fontes externas de capitais; 

parceiros; concorrentes; órgãos 

governamentais; fiscalização; 

agências reguladoras; sindicatos; 

ambientalistas; líderes da 

comunidade; comunidade; sociedade; 

mídia; vizinhança; academia; 

universidades; pesquisadores 

TYL et al., 

(2015) 

Compartilhamento de 

valor 
Rede de valor 

Conjunto de interações, no qual os 

indivíduos ou grupos interagem entre 

si e se engajam na troca de valores 

tangíveis e intangíveis 

Allee (2008) 

Fonte: autoria própria. 
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O Quadro 4 apresenta um resumo sobre os diferentes stakeholders existentes na 

literatura. 

Para este trabalho a classificação de stakeholders (Figura 17) utilizada será a seguinte: 

1) stakeholders internos; 2) stakeholders em uma cadeia de valor; e 3) stakeholders em uma 

cadeia de valor estendida / rede de valor. Esta classificação será utilizada com o objetivo de 

demonstrar como o conceito de stakeholders vem se expandindo. 

Figura 17 - Classificação de stakeholders. 

 

Fonte: autoria própria. 

A expansão ocorre dos stakeholders internos, caracterizado pela organização em si, que 

no modelo linear é praticamente a única classe para a qual os valores são distribuídos. 

Evoluímos para a cadeia de valor, em que não somente a parte interna da organização é 

considerada, mas também os stakeholders que a circunvizinham; até chegarmos em uma rede 

de valor, sendo considerado aqui todas as relações e trocas entre quaisquer stakeholders que 

tenham impactos (positivos ou negativos) com as ações da organização. Esta última classe, é a 

que devemos considerar para a distribuição de valores circular. 

3.4. GAMIFICAÇÃO E GAMESTORMING 

 

Segundo Landers et al., (2018), a gamificação pode ser definida como a ciência do jogo 

que explora as várias técnicas de design e preocupações relacionadas, que podem ser usadas 
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para adicionar elementos do jogo a processos do mundo real. A gamificação é uma forma de 

aplicar elementos relacionados a jogos em contextos reais (BASTEN, 2017). Por um lado, a 

gamificação permite aos usuários interagir com o sistema e por outro lado, permite a atividade 

de aprendizagem e dá todo o processo para validação e justificação teórica (CAPORARELLO, 

MAGNI, PENNAROLA, 2019). 

O objetivo da gamificação é motivar as pessoas a mudar comportamentos ou 

desenvolver habilidades, ou caminhar para a inovação. A gamificação também possibilita o 

aumento da motivação e produtividade dos empregados; o alinhamento de objetivos e 

expectativas de todos os stakeholders; e o completo engajamento dos funcionários com as 

novas iniciativas da organização (DALE, 2014). 

Entretanto, todo game tem que ter regras, ferramentas, mecanismos e jogadores (DALE, 

2014). Desta forma, o guia apresentado neste trabalho não se caracteriza como um game, uma 

vez que ainda não apresentar regras definidas, apenas apresenta um passo-a-passo cumprido 

através da aplicação de diferentes ferramentas para se chegar a um objetivo final. Portanto, o 

conceito que mais se adequa ao guia desenvolvido nesta pesquisa, é o conceito de 

gamestorming. 

O conceito de gamestorming é um termo que abrange uma série de práticas que utilizam 

o conceito e a lógica dos jogos com o intuito de estimular o engajamento e a colaboração entre 

as pessoas e assim resolver problemas de design, negócio ou desafios estratégicos de maneira 

criativa. O gamestorming não exige chegar a um resultado pré-determinado, permite usar a 

criatividade para seguir caminhos não lineares com o objetivo de resolver problemas que não 

são claros, e o resultado é incerto o que apresenta uma possibilidade para a inovação (GRAY; 

BROWN; MACANUFO, 2010). 

 

3.5. CAPABILITY MATURITY MODEL (CMM) 

 

O CMM foi criado pelo Software Engineering Institute (SEI) com diversos fins, sendo 

um deles abordar melhoria e avaliação de processos através de representação contínua 

(CARNEGIE MELLON INSTITUTE, 2006). Paulk et al., (2009), propuseram um modelo de 

cinco estágios de maturidade baseado no CMM para diferenciar os diversos níveis de 

sofisticação da iniciativa de gerenciamento por processos de negócio na organização. 
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Os estágios de maturidade definidos pelo CMM, de acordo com Paulk et al., (2009), 

são: 

 Estágio inicial: a organização não possui, ou possui poucas tentativas não 

coordenadas e não estruturadas de gerenciamento por processos de negócio. 

Apresentam como características: abordagens pontuais; esforços individuais; 

abordagens variadas e não consolidadas para metodologias, ferramentas e 

técnicas; escopo limitado de iniciativas de gestão por processos de negócio; 

empregados com envolvimento mínimo; baixa confiança em experiência 

externa; alto nível de intervenção manual e retrabalho. 

 Repetível: a organização já tem suas primeiras experiências em gerenciamento 

por processos de negócio; e desta forma; irá ter suas primeiras documentações 

de processos; reconhecimento da importância do gerenciamento por processos 

de negócio; aumento do envolvimento dos executivos de alto escalão; uso 

extensivo de modelagens simples em repositório simples; primeiras tentativas 

com metodologias estruturadas e padrões comuns; e aumento da confiança em 

experiência externa. 

 Definido: a organização apresenta foco no gerenciamento das fases iniciais do 

estilo de gerenciamento de processos; uso de ferramentas de gerenciamento por 

processos de negócio mais elaboradas; uma combinação de diferentes métodos 

e ferramentas de gerenciamento; uso mais extensivo de tecnologias para 

distribuir e comunicar evoluções do gerenciamento por processos; sessões de 

treinamento de gerenciamento por processos formais e diminuição da 

necessidade de experiência externa. 

 Gerenciado: a organização apresenta um escritório de processos que mantém 

os padrões da organização; exploração de métodos e metodologias para controle 

de processos; mescla das perspectivas de negócios; posição do gerenciamento 

por processos plenamente formal e designada; tecnologias e métodos 

plenamente aceitos; propósito do gerenciamento por processos plenamente 

integrados à estratégia; extensão e consolidação continua de iniciativas em 

gerenciamento por processos e mínima necessidade de experiência externa. 

 Otimizado: o gerenciamento por processos faz parte das atividades de 

gerenciamento, contabilidade e medidas de desempenho; ampla aceitação e uso 

de metodologias e métodos padronizados; maior abordagem de abrangência de 
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usuários, fornecedores, distribuidores e outros envolvidos nos processos da 

organização; fixado um ciclo de gerenciamento por processos; tendência em 

diminuir o esforço no escritório de processos. 

O CMM é uma das metodologias que compõem o guia desenvolvido nesta pesquisa, 

uma vez que possibilita a identificação do estágio de maturidade em que a organização se 

encontra na economia circular. 

3.6. PROCESSOS DE NEGÓCIO, MODELO DE NEGÓCIO E CADEIA DE VALOR 

 

Processos de negócio são, um conjunto de atividades que produzem valor para um 

grupo de stakeholders / processos que compõem a atividade fim (BALDAM, VALLE, 

ROZENFELD, 2014). Enquanto que modelo de negócio é o sistema escolhido pela 

organização de decisões e atividades interconectadas e interdependentes que determina como 

criar, entregar e capturar valor a curto, médio e longo prazo (THE BRITISH STANDARD 

INSTITUTION, 2017). E, por fim, cadeia de valor é constituída por um conjunto de processos 

ou atividades pelas quais uma a organização adiciona valor a produtos/serviços, incluindo 

produção, marketing, e o serviço de pós-venda (O’RAFFERTY, 2017). Neste trabalho, 

consideramos também, cadeias de valor que operam de forma conjunta para a circularidade. 

Inovar significa desbravar caminhos até então inexplorados; colocar, com sucesso, 

novas ideias em pratica, sejam elas focadas em processos de negócio, modelos de negócio ou 

cadeias de valor (THE BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2017). 

Desta forma, as inovações em processos de negócio, consistem em pensar novas 

maneiras de realizar as etapas dos processos que constituem a cadeia de valor de uma empresa, 

o que inclui mudanças radicais na forma como os processos são conduzidos (BALDAM, 

VALLE, ROZENFELD, 2014).  

Já as inovações em modelos de negócio, devem gerar valor e não novos produtos. 

Inovações em modelos de negócio são definidas como uma nova maneira de criar e capturar 

valor, que é alcançado através da mudança de um ou vários componentes de um modelo de 

negócio (i.e.  Proposta de valor, consumidores, processos, canais de entrega) (ZOTT, AMIT, 

MASSA, 2011; TEECE, 2010). Desta forma, as inovações nos modelos de negócio vão além 

da introdução de novos produtos ou serviços, e assim, abrem oportunidades completamente 
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novas para participar de uma rede de valor (FRANKENBERGER; WEIBLEN; CSIK; 

GASSMANN, 2013). 

E por fim, as inovações em cadeias de valor buscam redimensionar as operações que 

agregam valor ao produto, ajustando as atividades de todos os agentes envolvidos no processo 

de fabricação, restauração e regeneração de produtos, materiais e componentes, e na prestação 

de serviços (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016).  
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4. RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta os resultados desta pesquisa e está dividida em 6 subseções: revisão 

sistemática bibliográfica (4.1); relação entre valores capturados, princípios da economia 

circular e stakeholders (4.2); guia para a identificação de oportunidades de valor circular (4.3); 

estudo de caso (4.4); alterações realizadas no guia (4.5) e discussão dos resultados (4.6). 

4.1. REVISÃO SISTEMÁTICA BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta revisão sistemática buscou responder a seguinte pergunta de pesquisa: quais valores 

a economia circular possibilita capturar? 

O objetivo desta revisão é fazer um levantamento geral sobre economia circular, seus 

conceitos, princípios, benefícios e desafios; com foco nos valores que são capturados; além de 

servir de base para o desenvolvimento do guia. 

Considerando o objetivo da revisão sistemática, as palavras de busca definidas foram; 

economia circular (circular economy), valor (value) e cadeia de valor (value chain). Sendo que 

tais palavras foram combinadas através de operadores lógicos booleanos (and, or e not) e a 

busca foi limitada apenas aos termos que estivessem adjacentes ao texto por meio do operador 

de proximidade (aspas). 

Alguns critérios foram definidos para a inclusão dos artigos no estudo: 

 Critério 1: abordar a temática de economia circular de forma consistente; 

 Critério 2: tratar sobre os valores capturados pela economia circular; 

 Critério 3: apresentar formas de mapear os valores capturados. 

Aqueles artigos que não compreendem a temática de economia circular e os valores 

capturados, foram descartados. Os que abordam economia circular e valor de maneira muito 

restrita e superficial, como por exemplo, citar o termo ao longo do texto sem que o conceito 

esteja incorporado à pesquisa, não se encaixa ao escopo deste trabalho; assim como aqueles que 

apresentam práticas da economia circular sem estarem inseridas em um plano maior 

fundamentado pela economia circular. 

As buscas foram realizadas até o dia 08 de fevereiro de 2018 e foram retornadas até este 

momento 161 publicações. Deste total, 74 foram consideradas fora de escopo, restando 87 

artigos para análise. A pesquisa considerou apenas artigos publicados em Journals (filtro: 
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article) e não contou com limitação temporal, devido a novidade do tema e a quantidade de 

publicações. 

A Figura 18 apresenta as localizações mais comuns dos autores. Somente a China e o 

Reino Unido apresentam mais de 10 publicações, concentrando um número bem superior ao do 

terceiro no ranking, EUA e dos demais países com publicações na área. Isso indica que alguns 

atores assumiram a liderança no desenvolvimento conceitual desse tópico emergente, como a 

China, por exemplo, através da Lei de Promoção da Economia Circular (LIEDER; RASHID, 

2016). 

Figura 18 - Distribuição de artigos por país 

 

Fonte: própria autoria. 

A Figura 19 mostra um aumento acentuado no número de publicações sobre valor e 

economia circular, alcançando um crescimento nos últimos 10 anos. O número absoluto de 

publicações sobre o valor e Economia Circular é pequeno, portanto, os resultados sugerem que 

pesquisas nesta área podem estar longe de serem saturadas, e há grande espaço para melhorias 

em termos de desenvolvimento conceitual. 
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Figura 19 - Periodicidade das publicações 

 

Fonte: autoria própria. 

Essas etapas de revisão sistemática ofereceram uma melhor compreensão da cobertura do tema 

de pesquisa e contribuíram para identificar a amostra de artigos que deveriam ser investigados 

em profundidade. 

O Quadro 5 apresenta um levantamento dos autores que abordam os valores capturados 

por meio da aplicação dos princípios e conceitos da economia circular. Através desse 

levantamento é possível observar que diversos autores já veem a temática dos valores 

capturados relacionados a economia circular como algo importante e que deve ser estudado. 

Além disso, houve grande aumento de publicações relacionadas a essa temática a partir de 2016. 

Por meio desta RBS foi possível fazer o levantamento sobre os valores capturados 

através da economia circular, e ter base cientifica para o desenvolvimento do guia. Observa-se 

também, por meio desta RBS, que os trabalhos de maior impacto para esta pesquisa foram 

publicados entre os anos de 2013 a 2017. 

Ao separar as publicações por países foi possível identificar as regiões que estão 

desenvolvendo mais pesquisas referentes ao tema e que são possíveis parceiros de pesquisa. A 

China e Reino Unido, seguidos dos EUA se destacam na publicação de artigos relacionados a 

economia circular. Já o Brasil não apresentou participação com artigos publicados na área de 

estudo dentro do escopo da pesquisa. 
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Quadro 5 - Autores que apresentam valores capturados pela economia circular. 

Valores Capturados Referências 

Acessos a novos mercados e mercados em 

expansão 

Hill, 2015; Rizos et al., 2016; Aid et al., 2017; 

De Los Rios; Charnley, 2017 

Atração de investimentos 
Zheng; Huang; Wang, 2012; De Los Rios; 

Charnley, 2017 

Aumento do consumo de produtos 

sustentáveis 
Tolio et al., 2017 

Aumento do produto interno bruto Sfakianaki, 2015; Adam et al., 2017 

Aumento do valor econômico de materiais 

e produtos 

De Los Rios; Charnley, 2016; Van Buren et al., 

2016 

Criação de empregos 

Cui, 2013; Yang et al., 2014 Dururu et al., 

2015; Sfakianaki, 2015; Kobza; Schuster, 

2016; Morganti, 2016; Spirkova et al., 2016; 

Han et al., 2017; Riisgaard; Mosgaard; Zacho, 

2016; Adam et al., 2017; Bodova, 2017; Tolio 

et al., 2017; Aid et al., 2017; Di Maio et al., 

2017 

Criação de novos tipos de 

relacionamentos entre os atores da cadeia 

de valor 

Romero; Molina, 2012; De Los Rios; Charnley, 

2017 

Criação de relacionamentos de longo 

prazo 

Ellen Macarthur Foudation, 2016; European 

Comission, 2017 

Eliminação/redução do desperdício 

Xinyu; Jian, 2009; Thomas; Birat, 2013; Park; 

Chertow, 2014; Dururu et al., 2015; Morganti, 

2016; Han et al., 2017; Spirkova et al., 2016; 

De Los Rios; Charnley, 2016; Bradley et al., 

2016; Golev; Corder, 2016; Ronnlund et al., 

2016; Golev; Corder, 2017; Masullo, 2017; 

Spring; Araujo, 2017 

Fidelização a marca Bocken; Rana; Short, 2015 

Flexibilidade nas operações Adam et al., 2017 

Inovação do negócio 
Sfakianaki, 2015; Weissbrod; Bocken, 2017; 

Lieder; Asif; Rashid, 2017; Tolio et al., 2017 

Melhora da qualidade do ambiente de 

trabalho 
Bocken; Rana; Short, 2015 

Melhoria da qualidade de vida 
Han et al., 2017; Wang et al., 2012; Di Maio et 

al., 2017 

Melhoria da reputação e legitimidade da 

marca 
Hart; Milstein, 2003 

Continua na próxima página  
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Continuação – Quadro 5: Autores que apresentam valores capturados pela economia circular. 

Valores Capturados Referências 

Mudança do comportamento e mindset 
Bocken; Rana; Short, 2015; Joustra; De Jong; 

Engelaer, 2013 

Redução da dependência de recursos 

Morganti, 2016; Han et al., 2017; Blomsma; 

Brennan, 2017; Despeisse et al., 2017; Forne et 

al., 2017 

Redução da pegada de carbono 

Sfakianaki, 2015; Kama, 2015; Bradley et al., 

2016; Riisgaard; Mosgaard; Zacho, 2016; 

Adam et al., 2017; Busch; Dawson; Roelich, 

2017; Despeisse et al., 2017; Hazen; 

Mollenkopf; Wang, 2017; Lausselet et al., 

2017; Ness; Xing, 2017; Ribic; Voca; Ilakovac, 

2017 

Redução do custo de material, energia e 

de disposição de resíduos de fim de vida 

Kobza; Schuster, 2016; Rizos et al., 2016; Han 

et al., 2017; Tolio et al., 2017 

Redução do custo de recursos 
Bradley et al., 2016; Aid et al., 2017; Cong; 

Zhao; Sutherland, 2017b 

Redução do risco de suprimentos 
Park; Sarkis; Wu, 2010; Aid et al., 2017; De 

Los Rios; Charnley, 2017 

Redução do uso de matérias primas 

virgens 

Kama, 2015; Miao, 2015; De Los Rios; 

Charnley, 2016; Aminoff; Valkokari; Kettunen 

2016; Leino; Pekkarinen; Soukka, 2016; Smol; 

Kulczycka; Kowalski, 2016; Golev; Corder, 

2016; Han et al., 2017; Adam et al., 2017; 

Tolio et al., 2017; Baxter; Aurisicchio; Childs, 

2017; Busch; Dawson; Roelich, 2017 

Redução do uso de recursos naturais 

Sarkis; Zhu, 2008; Antikainen et al., 2017; 

Hoogmartens; Eyckman; Passel, 2016; De Los 

Rios; Charnley, 2016; Aminoff; Valkokari; 

Kettunen, 2016; De Los Rios; Charnley, 2017; 

Di Maio et al., 2017; Hollander; Bakker; 

Hultink, 2017; Lèbre; Corder; Golev, 2017 

Segurança de recursos (matéria prima 

virgem e energia) 

Hill, 2014; Kobza; Schuster, 2016; Adam et al., 

2017; Aid et al., 2017 

Continua na próxima página  
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Continuação – Quadro 5: Autores que apresentam valores capturados pela economia circular. 

Valores Capturados Referências 

Uso de recursos renováveis, 

biodegradáveis e recicláveis 

Scheel, 2016;Blomsma; Brennan, 2017; Golev; 

Corder, 2017; Ueberschaar et al., 2017 

Uso mais eficiente dos recursos (materiais 

e energia) 

Xiangru; Wei, 2009; Xinyu; Jian, 2009; Tang; 

Li, 2010; Xie; Jiang; Chen, 2010; Lan; Yi, 

2012; Cui, 2013; Liu, Bai, 2014; Miao, 2015; 

Hill, 2014; Velte, 2016; Martins, 2016; Van 

Weelden; Mugge; Bakker, 2016; Mylan; 

Holmes; Paddock, 2016; Gorissen; Vrancken; 

Manshoven, 2016; Kobza; Schuster, 2016; 

Aminoff; Valkokari; Kettunen, 2016; Bigano; 

Sniegocki; Zotti, 2016; Bradley et al., 2016; 

Franklin-Johnson; Figge; Canning, 2016; Tolio 

et al., 2017; Busch; Dawson; Roelich, 2017; 

Cong; Zhao; Sutherland, 2017a; Cong; Zhao; 

Sutherland, 2017b; Di Maio et al., 2017; 

Hollander; Bakker; Hultink, 2017; Mcdowall et 

al., 2017; Niero et al., 2017; Despeisse et al., 

2017; Frone et al., 2017; Mathews; Tan, 2011; 

Millward-Hopkins et al., 2018. 

Vanguarda em padrões e regulamentos 

Wang et al., 2014; De Los Rios; Charnley, 

2016; Ormazabal et al., 2016; Mcdowall et al., 

2017 

Vantagem colaborativa Sugerido pela autora 

Vantagem competitiva 

Spirkova et al., 2016; Rizos et al., 2016; Adam 

et al., 2017; Bodova, 2017; Aid et al., 2017; 

Hsieh et al., 2017; Linder; Sarasini; Loon, 2017 

Fonte: autoria própria. 

4.2. RELAÇÃO ENTRE OS VALORES CAPTURADOS, PRINCÍPIOS DA ECONOMIA CIRCULAR E 

STAKEHOLDERS 

 

A validade dos modelos de negócio e propostas de valor desenvolvidas a partir dos 

conceitos, princípios e práticas da economia circular só será comprovada e melhorada a partir 

da identificação dos valores capturados. Os valores capturados, são, portanto, os benefícios que 

as práticas circulares geram para o negócio e demais stakeholders. Identificar tais valores, e 

desenvolver formas de melhora-los é um meio que as organizações e demais interessados no 

modelo circular tem de traçar caminhos mais efetivos e sistêmicos, rumo a economia circular. 
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Nesta seção, é apresenta uma relação entre os valores capturados e os princípios da 

economia circular (veja o Quadro 6). A importância de realizar esta relação se encontra no fato 

de que: primeiro, nada parecido foi encontrado na literatura e, segundo, é essencial que as 

organizações saibam como suas atividades influenciam no cumprimento dos princípios da 

economia circular. Quanto mais valores uma organização for capaz de capturar, melhor será 

seu desempenho em um modelo circular. Contundo, uma das limitações desta relação é que esta 

é uma relação subjetiva, uma vez que apenas foi analisado os valores que tem o potencial de 

auxiliar a cumprir cada princípio, podendo isso ser alterado devido a especificidades de cada 

empresa e cada modelo de negócio. 

Quadro 6- Relação Valores Capturados - Princípios da Economia Circular 

 Princípios da Economia Circular 

Valores Capturados 

Preservar e 

aprimorar o capital 

natural, com a 

restauração e 

regeneração dos 

recursos naturais 

Maximizar o 

rendimento de 

recursos, o que leva, 

principalmente, à 

redução dos 

desperdícios e à 

circularidade dos 

recursos 

Estimular a 

efetividade do 

sistema, gerando 

impactos positivos 

para todas as partes 

interessadas 

Acessos a novos 

mercados e mercados em 

expansão 

 
  

Atração de investimentos   
 

Aumento do consumo de 

produtos sustentáveis 
 

  

Aumento do produto 

interno bruto 
  

 

Aumento do valor 

econômico de materiais e 

produtos 

  
 

Criação de empregos  
  

Criação de novos tipos de 

relacionamentos entre os 

atores da cadeia de valor 
   

Criação de 

relacionamentos de longo 

prazo 

 
  

Eliminação/redução do 

desperdício 
 

  

Continua na próxima página  
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Continuação – Quadro 6: Relação Valores Capturados – Princípios da Economia Circular 

Valores Capturados 

Preservar e 

aprimorar o capital 

natural, com a 

restauração e 

regeneração dos 

recursos naturais 

Maximizar o 

rendimento de 

recursos, o que leva, 

principalmente, à 

redução dos 

desperdícios e à 

circularidade dos 

recursos 

Estimular a 

efetividade do 

sistema, gerando 

impactos positivos 

para todas as partes 

interessadas 

Fidelização a marca   
 

Flexibilidade nas 

operações 
 

  

Inovação do negócio 
   

Melhora da qualidade do 

ambiente de trabalho    

Melhoria da qualidade 

de vida    

Melhoria da reputação e 

legitimidade da marca 
 

  

Mudança do 

comportamento e 

mindset 
   

Redução da dependência 

de recursos    

Redução da pegada de 

carbono    

Redução do custo de 

material, energia e de 

disposição de resíduos de 

fim de vida 

 
  

Redução do custo de 

recursos 
 

  

Redução do risco de 

suprimentos    

Redução do uso de 

matérias primas virgens    

Redução do uso de 

recursos naturais    

Segurança de recursos 

(matéria prima virgem e 

energia) 
   

Continua na próxima página  
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Continuação – Quadro 6: Relação Valores Capturados – Princípios da Economia Circular 

Valores Capturados 

Preservar e 

aprimorar o capital 

natural, com a 

restauração e 

regeneração dos 

recursos naturais 

Maximizar o 

rendimento de 

recursos, o que leva, 

principalmente, à 

redução dos 

desperdícios e à 

circularidade dos 

recursos 

Estimular a 

efetividade do 

sistema, gerando 

impactos positivos 

para todas as partes 

interessadas 

Uso de recursos 

renováveis, 

biodegradáveis e 

recicláveis 

   

Uso mais eficiente dos 

recursos (materiais e 

energia) 

 
  

Vanguarda em padrões e 

regulamentos    

Vantagem colaborativa 
   

Vantagem competitiva  
  

Fonte: autoria própria 

Quanto a importância em realizar a classificação dos valores capturados com os 

stakeholders que compõem um modelo circular, se sustenta em um dos principiais objetivos da 

economia circular: entregar valor para uma maior variedade de stakeholders. Em uma economia 

circular todas as partes interessadas em um negócio, direta ou indiretamente, devem ser 

consideradas quanto ao impacto que é causado a elas. Este impacto, seja positivo ou negativo, 

tangíveis ou intangíveis, são vistos através dos valores capturados. O Quadro 7, apresenta a 

classificação dos valores que os stakeholders tem potencial de capturar. 

Os valores apresentados nesta seção foram validados através do estudo de caso 

exploratório (seção 4.4), sendo que alguns valores que não apareceram na literatura foram 

identificados através da realização do estudo de caso. Comprovando, desta forma, que a 

literatura ainda carece de mais estudos empíricos para mapear todos os valores que a economia 

circular tem o potencial de capturar. 
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Quadro 7 - Classificação dos valores capturados por stakeholders 

Valores Capturados 
Stakeholders 

Interno Cadeia de Valor Rede de Valor 

Acessos a novos mercados e mercados em 

expansão   

 

Atração de investimentos 
 

  

Aumento do consumo de produtos 

sustentáveis    

Aumento do produto interno bruto 
   

Aumento do valor econômico de materiais 

e produtos    

Criação de empregos 
   

Criação de novos tipos de 

relacionamentos entre os atores da cadeia 

de valor 

 
  

Criação de relacionamentos de longo 

prazo 
 

  

Eliminação/redução do desperdício 
   

Fidelização a marca 
   

Flexibilidade nas operações 
  

 

Inovação do negócio 
   

Melhora da qualidade do ambiente de 

trabalho  

  

Melhoria da qualidade de vida 
 

 
 

Melhoria da reputação e legitimidade da 

marca   

 

Mudança do comportamento e mindset 
   

Redução da dependência de recursos 
   

Redução da pegada de carbono   
 

Continua na próxima página  
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Continuação: Quadro 7 – Classificação dos valores capturados por stakeholders 

Valores Capturados 

Stakeholders 

Interno Cadeia de Valor 
Rede de 

Valor 

Redução do custo de material, energia e de 

disposição de resíduos de fim de vida   

 

Redução do custo de recursos 
  

 

Redução do risco de suprimentos 
  

 

Redução do uso de matérias primas virgens 
   

Redução do uso de recursos naturais 
   

Segurança de recursos (matéria prima virgem e 

energia)    

Uso de recursos renováveis, biodegradáveis e 

recicláveis    

Uso mais eficiente dos recursos (materiais e 

energia)    

Vanguarda em padrões e regulamentos 
 

 
 

Vantagem colaborativa 
   

Vantagem competitiva 
   

Fonte: autoria própria. 

O Quadro 8 apresenta os valores capturados identificados pela literatura e os valores 

capturados identificados através do estudo de caso. 

Quadro 8: Valores capturados 

Valores Capturados Fonte 

Acessos a novos mercados e mercados em 

expansão 
Literatura 

Atração de investimentos Literatura 

Aumento do consumo de produtos 

sustentáveis 
Literatura 

Continua na próxima página 
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Continuação – Quadro 8: Valores Capturados 

Valores Capturados Fonte 

Aumento do produto interno bruto Literatura 

Aumento do valor econômico de materiais 

e produtos 
Literatura 

Criação de empregos Literatura 

Criação de novos tipos de 

relacionamentos entre atores da cadeia de 

valor 

Literatura 

Criação de relacionamento de longo 

prazo 
Literatura 

Eliminação/redução do desperdício Literatura 

Fidelização a marca Literatura 

Flexibilidade nas operações Literatura 

Inovação do negócio Literatura 

Maior produtividade do equipamento Estudo de caso 

Melhor durabilidade do sistema Estudo de caso 

Melhor qualidade de operação do sistema Estudo de caso 

Melhora da qualidade do ambiente de 

trabalho 
Literatura 

Melhoria da qualidade de vida Literatura 

Melhoria da reputação e legitimidade da 

marca 
Literatura 

Melhoria dos processos dos clientes Estudo de caso 

Mudança de comportamento e mindset Literatura 

Prolongamento da vida do produto Estudo de caso 

Recuperação de produtos, materiais e 

componentes 
Estudo de caso 

Redução da dependência de recursos Literatura 

Redução da pegada de carbono Literatura 

Redução do custo de material, energia e 

de disposição de resíduos de fim de vida 
Literatura 

Continua na próxima página  
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Continuação – Quadro 8: Valores Capturados 

Valores Capturados Fonte 

Redução do custo de recursos Literatura 

Redução do risco de suprimentos Literatura 

Redução do uso de combustível Estudo de caso 

Redução do uso de matérias prima 

virgens 
Literatura 

Redução do uso de recursos naturais Literatura 

Responsabilidade compartilhada Estudo de caso 

Segurança de recursos Literatura 

Segurança operacional Estudo de caso 

Uso de recursos renováveis, 

biodegradáveis e recicláveis 
Literatura 

Uso mais eficiente dos recursos Literatura 

Vanguarda em padrões e regulamentos Literatura 

Vantagem colaborativa Literatura 

Vantagem competitiva Literatura 

Fonte: autoria própria 

 

4.3. GUIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE VALOR CIRCULAR 

 

Esta seção tem por objetivo propor um guia para facilitar a identificação de 

oportunidades de valor circular, e o consequente mapeamento de valores e stakeholders, 

levando em conta as características e especificidades do modelo circular. 

O conceito de gamestorming, de economia circular e de valor são as bases e apoiam a 

formulação do guia, que promove a interface entre a análise do valor atual que a empresa 

enxerga e entrega e a proposição da situação futura desejada em inovações para a economia 

circular. O objetivo do guia é direcionar as organizações no processo de identificação e 

priorização de oportunidades de captura de valor circular, considerando-se tanto o diagnóstico 

da situação atual, e a relação com o mapeamento dos valores capturados e a distribuição de tais 

valores para os diferentes stakeholders. Mais do que isso, o guia apoia a própria identificação 
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de oportunidades de valor circular e fornece uma direção para a identificação de inovações, 

através do mapeamento dos valores capturados e dos stakeholders. 

A Figura 20 apresenta as evidências da literatura para o desenvolvimento do guia, dos 

elementos e as etapas que o compõem. 

Figura 20 - Visão geral do guia para identificar oportunidades de valor 

 

Fonte: autoria própria. 

Os elementos da proposta (Ver Figura 20) referem-se aos componentes necessários para 

a realização das etapas do guia. Eles constituem as informações a serem utilizadas nestas etapas. 

Essa proposta foi desenvolvida com base nos conceitos e informações obtidos pela revisão de 

literatura (Capitulo 3), os quais foram sintetizados e estruturados para formar uma base para a 

elaboração das etapas do guia. 
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A novidade do guia é integrar, em uma única perspectiva de análise, a proposição de 

uma situação futura em economia circular, baseada nas oportunidades de valor identificadas. 

Ao mesmo tempo, possibilita-se a geração de conhecimento para a aplicação prática, uma vez 

que o guia é desenvolvido para direcionar os profissionais e pesquisadores no processo de 

criação de valores em uma economia circular. 

O guia está baseado no conceito de gamestorming, que utiliza um conjunto de 

ferramentas e estratégias para examinar, profundamente, as situações; explorar novas ideias; 

realizar experimentos e testar hipóteses, além de gerar insights e resultados novos e 

surpreendentes (GRAY; BROWN; MACANUFO, 2010). Desta forma, uma abordagem passo-

a-passo auxilia no objetivo de aplicar o conceito de gamestorming, além de apoiar o processo 

de mapeamento de stakeholders e valor para a identificação de oportunidades de valor circular. 

As etapas do guia são aplicadas para explorar e posicionar as organizações quanto aos 

valores advindos da economia circular. Elas são empregadas por meio de um workshop, que 

deve contar com a participação de ao menos um representante que conheça o processo de 

desenvolvimento da economia circular na organização, de preferência da alta liderança. A 

proposição das etapas e do workshop foi realizada em um processo iterativo apoiada pela 

condução de revisões para avaliar a pertinência e aplicabilidade do guia. 

A aplicação do guia é baseada no uso de um conjunto de pôsteres e cartas. Os pôsteres 

são usados para a disposição e organização das informações e as cartas guiam a aplicação, e 

auxiliam na definição de alguns conceitos. Notas adesivas também são utilizadas. 

Cartas explicativas (Figura 21) com a descrição do passo-a-passo do guia foram 

elaboradas para ajudar os participantes na execução de suas etapas durante o workshop. 
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Figura 21 - Carta explicativa da proposta (frente e verso, respectivamente), 

 

Fonte: autoria própria 

 

A Figura 22, apresenta a visão geral do guia, com suas etapas e o que se esperar obter 

ao final de cada etapa, e a Figura 23 apresenta uma visão mais detalhada, com o objetivo e 

atividades principais de cada etapa. As etapas do guia, serão detalhadas de forma prescritiva, 

nos próximos tópicos. 
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Figura 22: Guia para a identificação de oportunidades de valor circular 

 

Fonte: autoria própria.  
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Figura 23: Visão detalhada do guia para identificação de oportunidades de valor circular 

 

 

 

Fonte: autoria própria.
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4.3.1. Etapa Entender – Entender o valor principal da empresa 

 

Esta etapa tem como objetivo principal entender como a empresa e os participantes do 

workshop entendem valor (o que cada um entende como valor) e identificar qual é o valor 

principal que a empresa entrega para seu cliente e demais stakeholders que possam estar 

envolvidos. 

PASSO 1 – IDENTIFICAR COMO A EMPRESA ENXERGA VALOR 

Neste passo, define-se o modelo de negócio da organização, ou seja, a unidade de análise 

que está sendo estudada. Em seguida, aplica-se a técnica de “Brainstorming 3-12-3” (Figura 

24), para identificar o que a empresa enxerga como valor.  

Este formato de brainstorming comprime os fundamentos de uma sessão de ideação em 

um formato curto. Os números 3-12-3, referem-se à quantidade de tempo, em minutos, dada a 

cada uma das três atividades: 3 minutos para gerar um conjunto de observações, 12 para 

combinar essas observações em conceitos aproximados e 3 para apresentar os conceitos de volta 

a um grupo (GRAY; BROWN; MACANUFO, 2010). Esse tipo de brainstorming funciona bem 

na geração de novas ideias, sendo que dura entre 20-30 minutos. 

Figura 24 - Brainstorming 3-12-3 

 

Fonte: autoria própria. 

Para dar início ao brainstorming, os participantes irão debater sobre o tópico Valor, 

com o objetivo de se chegar a aspectos definidores de valor. Para esse passo, são utilizados 

cartazes e post-its distribuídos para os participantes. 

Durante os primeiros 3 minutos do exercício, pede-se aos participantes que pensem nas 

características sobre o tópico valor e escrevam o máximo possível sobre o tópico em post-its. 

Nesta fase, nenhuma filtragem deve ser colocada já que o objetivo é gerar um grande conjunto 

de aspectos em um tempo curto. 
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Nos 12 minutos seguintes, cada equipe recebe três post-its, preenchidos na fase anterior, 

aleatoriamente, e com isso, as equipes têm 12 minutos para desenvolver um conceito sobre o 

tópico e apresentar as demais equipes. Ao desenvolver conceitos para apresentar, as equipes 

podem criar esboços, sendo a chave preparar uma apresentação curta (duração de 3 minutos). 

Nos últimos 3 minutos, as equipes devem apresentar seus conceitos desenvolvidos para 

as demais equipes. Após cada equipe apresentar, todo o grupo deve refletir sobre o que foi 

descoberto e definir alguns fatores/conceitos chave para se trabalhar nas próximas etapas. 

A aplicação desta técnica de brainstorming irá criar como resultado o que a empresa 

enxerga como valor.  

PASSO 2 – DEFINIR O VALOR PRINCIPAL DA EMPRESA 

O passo 2 tem como objetivo definir o valor principal da organização. Para definir o 

valor principal da organização será utilizado o Value Proposition Canvas. O objetivo é auxiliar 

no gerenciamento e renovação de proposições de valores, assim como na criação de novas 

proposições. 

A ferramenta tem dois lados (Figura 25): 

1. Customer Profile: irá evidenciar as características do cliente que a empresa 

assume. 

a. Customers Jobs: descreve o que os clientes estão tentando terminar em 

seu trabalho ou em sua vida; 

b. Pains: descreve resultados ruins, riscos e obstáculos relacionados aos 

customes Jobs; 

c. Gains: descreve os resultados que o cliente quer alcançar ou os 

benefícios concretos que eles estão buscando.  

2. Value Map: descreve as características de uma proposição de valor especifica 

no modelo de negócio de uma maneira mais estruturada e detalhada. 

a. Products and services: uma lista de tudo o que a empresa oferece aos 

seus clientes;  

b. Gain creators: descreve como os produtos e serviços criam ganhos para 

os clientes; 

c. Pain relievers: descreve como os produtos e serviços aliviam as 

dores/necessidades dos clientes.  
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Figura 25: Value Proposition Canvas 

 

Fonte: Osterwalder et al., 2015. 

Instruções: 

1. Liste todos os produtos e serviços (products & services) que existem na 

proposição de valor da organização; 

2. Esboce como seus produtos e serviços aliviam as dores (pains relievers) de seus 

clientes eliminando resultados indesejados, obstáculos ou riscos; 

3. Explique como seus produtos criam os resultados esperados ou desejados e 

benefícios (gains creators) para seu cliente; 

4. Classifique seus products and services, pain relievers e gain creators de acordo 

com o quão essencial eles são para seus clientes; 

5. Selecione um segmento de cliente que você deseja identificar o perfil; 

6. Mapeie todos os Jobs que seu cliente está tentando terminar; 

7. Identifique pains que seu cliente tem, incluindo riscos e obstáculos; 

8. Identifique gains (benefícios e resultados) que seu cliente deseja; 

9. Ordene Jobs, pains e gains cada um em uma coluna com o job mais importante, 

com os pains mais extremos e com os gains essenciais no topo; 
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10. Verifique se pain relievers e gain creators se adequam aos costumer jobs, pains 

e gains; 

11. Se os pains relievers e gains creators não se adequarem a nada, pode ser que a 

organização não está entregando valor a seus clientes. 

A Figura 26 abaixo, apresenta a visão geral das cartas utilizadas na Etapa Entender. 

Figura 26: Visão geral Etapa Entender: entender o valor principal da empresa 

 

Fonte: autoria própria. 
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4.3.2. Etapa Explorar – Explorar relações e o que cada stakeholder busca 

 

O objetivo desta etapa é identificar quais são os stakeholders que cercam o negócio e o 

que cada um deles espera obter desta relação. 

PASSO 3 – IDENTIFICAR QUAIS AS RELAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 

Utiliza-se aqui, a ferramenta “Value Network Analysis”, de Allee (2008), com o objetivo 

de auxiliar na identificação das relações da organização de maneira sistêmica. Esta ferramenta 

tem como objetivo a avaliação dos membros e as interações desses membros em uma rede de 

valor.  

Para cumprir o Passo 3, basta os participantes, escreverem quais são os stakeholders que 

compõem a sua unidade de análise. 

PASSO 4 – IDENTIFICAR O QUE CADA STAKEHOLDER BUSCA 

Neste passo, utiliza-se o resultado do passo anterior e agora, é feita a análise dos 

participantes da rede de valor quanto aos benefícios que trazem para a rede e os benefícios que 

pretendem absorver da rede. Aqui, a ferramenta “Value Network Analysis”, analisa o negócio 

como um todo, incluindo aspectos tangíveis e intangíveis das operações. Além disso, ela torna 

possível modelar fluxos de valor complexos e colaborações humanas. 

A Figura 27 apresenta um exemplo de uma rede valor, onde os círculos representam os 

participantes da rede (stakeholders) e os papeis que eles desempenham; as linhas sólidas 

mostram valores tangíveis, formais ou contratuais que estão sendo transacionados; e as linhas 

tracejadas mostram valor intangível ou informal que estão sendo fornecidos. 
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Figura 27: Exemplo de rede de valor 

 

Fonte: Allee (2008). 

 

A Figura 28 apresenta a visão geral das cartas utilizadas na Etapa Explorar. 

Figura 28: Visão geral Etapa Explorar: explorar relações e o que cada stakeholder busca 

 

Fonte: autoria própria. 

4.3.3. Etapa Alinhar – Alinhar visão de valor e definir conceitos sobre stakeholders 

 

Esta etapa tem como objetivo apresentar uma definição de tipos de stakeholders, 

classificar os stakeholders, e apresentar a definição dos tipos de valor. 
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PASSO 5 – DEFINIR A REDE DE VALOR (STAKEHOLDERS) 

A etapa anterior possibilitou a identificação dos stakeholders que fazem parte do 

negócio da organização, este resultado é input deste passo que irá apresentar a definição de 

tipos de stakeholders e possibilitar a classificação dos stakeholders identificados dentro dos 

tipos de stakeholders definidos pela autora (Figura 17, subseção, 3.2.2). 

Os stakeholders identificados deverão ser classificados em: stakeholders internos, 

cadeia de valor e rede de valor. 

PASSO 6 – CRIAR UMA VISÃO COMPARTILHADA DE VALOR 

Neste passo é criada uma visão compartilhada de valor para fazer com que todos os 

participantes enxerguem valor da mesma forma e entenda os diferentes tipos de valor que serão 

mapeados na próxima etapa. 

O conceito de valor, que os stakeholders devem buscar em uma economia circular é o 

seguinte: “Valor é o conjunto de benefícios resultantes de uma troca, que são entregues aos 

stakeholders” (RANA; SHORT; EVANS, 2012). Além deste valor, mais geral, tem-se três 

tipos de valores que são considerados para o mapeamento de valor da próxima etapa (Figura 

29). 

Figura 29: Tipos de valor 

 

Fonte: autoria própria. 
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A Figura 30 apresenta uma visão geral das cartas utilizadas na Etapa Alinhar. 

Figura 30: Visão geral Etapa Alinhar: alinhar a visão de valor e definir conceitos sobre stakeholders 

 

Fonte: autoria própria. 
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4.3.4. Etapa Mapear – Mapear valores e identificar oportunidades de valor circular 

 

O objetivo desta etapa é realizar o mapeamento dos valores capturados e não capturados 

pela organização de acordo com os princípios da economia circular, e a identificação de 

oportunidades de valor circular. 

PASSO 7 – MAPEAR OS VALORES CAPTURADOS E NÃO CAPTURADOS 

Para mapear os valores que a empresa captura e não captura, será utilizada a ferramenta 

“The Cambridge Value Mapping Tool” (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE; IFM’s CENTRE 

FOR INDUSTRIAL SUSTAINABILITY, 2016). Esta ferramenta ajuda a analisar 

sistematicamente várias formas de valor em um negócio e em sua rede de valor, e estimula a 

inovação na captura de valores circular. 

A ferramenta “The Cambridge Value Mapping Tool” (Figura 31), leva a um passo-a-

passo guiado através das seguintes perguntas: 

1- Qual é a unidade de análise, por exemplo, produto, serviço, empresa, indústria?  

2- Quem são os stakeholders da unidade de análise? 

3- Qual é o propósito da unidade de análise?    

4- Quais são os valores capturados atualmente? 

5- Quais são os valores perdidos e/ou destruídos? 

6- Quais são os valores excedentes e/ou ausentes? 

7- Quais são as novas oportunidades de valor? 

O passo 1 e 2 desta ferramenta, já foram identificados nas etapas “Entender” e 

“Explorar”, respectivamente. 

Com esta ferramenta têm-se então, o mapeamento dos valores capturados e dos valores 

não capturados através da aplicação dos princípios da economia circular. 
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Figura 31: The Cambridge Value Mapping Tool 

 

Fonte: University of Cambridge; Ifm’s Centre for Industrial Sustainability (2016) 

PASSO 8 – IDENTIFICAR AS OPORTUNIDADES DE VALOR CIRCULAR 

A análise dos valores não capturados identificados no passo 7, é o que vai resultar na 

identificação das oportunidades de valor circular. 

A Figura 32 apresenta uma visão geral das cartas utilizadas na Etapa Mapear. 
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Figura 32: Visão geral Etapa Mapear: mapear os valores capturados e não capturados 

 

Fonte: autoria própria. 

4.3.5. Etapa Analisar – Analisar oportunidades de inovação 

 

O objetivo desta etapa é classificar as oportunidades de valor e priorizar a 

implementação as oportunidades de inovação identificadas. 

PASSO 9 – CLASSIFICAR AS OPORTUNIDADES DE VALOR 

Neste passo, é realizada a medição da maturidade dos processos para que seja possível 

identificar em qual nível de maturidade em economia circular a organização se encontra e assim 

definir por onde começar a implantar as oportunidades identificadas. Para isso é utilizado o 

CMM (Capability Maturity Model) descrito na Seção 3.5; além de ser utilizado como base o 

questionário apresentado no Anexo A. 

Após a identificação do nível de maturidade dos processos, as oportunidades de valor 

serão classificadas em: inovação de processos de negócio, inovação de modelo de negócio ou 
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inovação na cadeia de valor (ver seção 3.6); e a capacidade/maturidade dos processos serão 

avaliadas. 

As inovações em processos de negócio, facilitam a mudança na proposta de valor da 

organização, e desta forma inovações no modelo de negócio começam a ocorrer. As inovações 

em modelos de negócio devem prezar pelo desenho de sistemas e cadeias de valor para a 

circularidade, bem como por ciclos reversos; desta forma, será possível uma maior integração 

das cadeias de valor, além de cadeias de valor com funcionalidades circulares e voltadas para a 

restauração e regeneração (OMETTO et al., 2018). 

PASSO 10 – PRIORIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE VALOR 

Realizada a classificação das oportunidades de valor; o próximo e último passo, é 

priorizar a implementação das oportunidades através das capabilidades da empresa. 

Primeiro, as capabilidades de um negócio8 são compostas por recursos chave9 e por 

processos chave 10 (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE; IFM, 2015). Desta forma, quando se 

fala em priorizar com base nas capabilidades da empresa, é levar em conta o que a empresa 

sabe fazer de melhor, é utilizar o know-how (conhecimentos práticos) que a empresa já possui. 

Outros fatores a serem levados em consideração na hora de priorizar a implementação 

de uma oportunidade de valor circular, é saber que em inovações de processos de negócio, as 

mudanças são mais simples, já que muitos funcionários já estão familiarizados com os ajustes 

a novos processos de produção e os clientes não são diretamente afetados por essas mudanças 

(WBCSD; BCG 2018). 

Quando a inovação é no modelo de negócio, as mudanças são observadas em todo o 

ciclo de valor, incluindo como os produtos são comercializados e vendidos para os clientes. 

Para esse tipo de inovação a organização precisa dedicar tempo e recursos para educar os 

clientes, tentando mudar hábitos de consumo já enraizados (FRANKENBERGER; WEIBLEN; 

CSIK; GASSMANN, 2013). 

Em contrapartida, quando a inovação é na cadeia de valor, o impacto da mudança afeta 

não só todo o ciclo de valor do produto e como os produtos são comercializados e vendidos 

para os clientes, mas também as demais organizações e stakeholders da rede de valor em que a 

organização está inserida, gerando assim uma grande mudança que irá refletir na interação e 

                                                           
8 Negócio: sistema de entrega e criação de valor 
9 Recursos chave: i.e., pessoas, tecnologia, produtos, instalações, equipamentos, canais, marca 
10 Processos chave: processos operacionais e gerenciais, princípios orientadores para a operação 
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integração entre diversas cadeias de valor (GENOVESE et al., 2017; THE BRITISH 

STANDARD INSTITUTION, 2017). 

Sugere-se, então, que as implementações das prioridades definidas sejam realizadas com 

base na norma britânica BS8001, que elenca alguns passos para implementar soluções em 

economia circular. 

As organizações devem dimensionar / implementar a adoção e integração de abordagens 

comprovadas para a transição para um modo de operação mais circular. Para fazer isso, as 

seguintes ações devem ser executadas (THE BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2017): 

1. Desenvolver um plano estratégico: desenvolver e executar o plano para 

implantação e implementação completa de abordagens comprovadas para as 

ações circulares. Isso deve incluir a confirmação de objetivos estratégicos de 

curto, médio e longo prazo e indicadores/metas, bem como métricas baseadas 

em resultados para a criação direta e indireta de valor. 

2. Avaliar as formas de trabalhos existentes: isso inclui sistemas de 

gerenciamento ou outros processos. Além de, estabelecer papeis e 

responsabilidades; confirmar os tipos e níveis necessários de recursos (i.e. 

financeiro, humano, material, produto, serviço, processo); estabelecer e abordar 

as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento para garantir que os 

stakeholders chave (dentro e fora) da organização estejam equipados com as 

ferramentas e capacidades necessárias para cumprir a visão, a estratégia e os 

objetivos da economia circular; concordar, priorizar e estabelecer mecanismos 

de gestão e governança alinhados com a visão estratégica e objetivos da 

economia circular da organização; e, assegurar que ações, impactos e resultados 

identificados sejam gerenciados e que controles internos apropriados sejam 

implementados. Isso deve incluir a cadeia de valor e a abordagens de 

colaboração. 

3. Concordar e implementar um sistema de gerenciamento de mudanças para 

permitir que a organização implemente e sustente a mudança planejada e 

assegure que a cultura predominante apoie a mudança para um modo de 

operação mais circular. 

4. Estabelecer formas para medir o progresso ao longo do tempo: medir 

progresso em relação a objetivos e indicadores/metas; e garantir que seja 

possível capturar dados-chave e outras percepções (i.e., de outros stakeholders) 
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em uma base contínua para permitir a avaliação de desempenho estratégico e 

operacional. 

Portanto, a priorização da implementação deve começar, por inovações em processos 

de negócio que são menos disruptivas. Depois, que o pensamento circular já estiver 

estabelecido explorar inovações em modelos de negócio que exigem tempo e recursos para 

educar os clientes, tentando mudar hábitos já enraizados. Por fim, as inovações em modelos de 

negócio, serão as facilitadoras para as inovações na gestão das cadeias de valor, que exigem 

maior interação e mudanças entre cadeias. 

A Figura 33 apresenta uma visão geral das cartas utilizadas na Etapa Analisar. 

Por meio da aplicação de cada etapa que contém o guia tem-se como resultado um 

conjunto de oportunidades priorizadas para implementação, em busca de se conseguir capturar 

uma quantidade maior de valores circulares. 

Este guia, além de identificar as oportunidades de valor circular; fornece um 

direcionamento para classifica-las e prioriza-las em oportunidades de inovação; fornece um 

passo-a-passo para se iniciar a implementação de tais oportunidades. Em primeiro momento a 

organização não irá conseguir atuar em todas as oportunidades identificadas, porém, é essencial 

que seja traçado um plano para a implementação das oportunidades de valor que se mostraram 

mais difíceis de atingir. Desta forma, a organização estará se desenvolvendo rumo a economia 

circular capturando o máximo de valores possíveis e os distribuindo para diversos stakeholders. 
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Figura 33: Visão geral Etapa Analisar: Analisar as oportunidades de inovação 

 

Fonte: autoria própria. 
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4.3.6. Workshop para aplicação do guia 

 

A aplicação do guia é realizada por meio de um workshop. Para garantir a eficiência de 

aplicação é importante que as cartas e os pôsteres estejam organizados e dispostos 

adequadamente, propiciando a disponibilização das informações necessárias para a condução 

do workshop. 

Primeiramente, as cartas de passo-a-passo relativa a etapa Entender, são apresentadas 

aos participantes. Eles são instruídos a escreverem, em post-its, o que eles entendem por valor. 

Isso irá ocorrer através de um brainstorming 3-12-3 entre os grupos de participantes. Em 

seguida, os participantes definem o valor principal que eles entregam através da ferramenta, 

Value Proposition Canvas.  

Posteriormente, as cartas de passo-a-passo relativa a etapa Explorar, são apresentadas 

aos participantes. Nesta etapa os participantes devem escrever em post-its quem são os 

stakeholders que compõem a sua rede de valor. À medida que os post-its são fixados no quadro, 

deve ocorrer a ligação (através de linhas sólidas para trocas tangíveis e linhas tracejadas para 

trocas intangíveis) do relacionamento entre cada stakeholder. Em seguida, os participantes 

devem definir o que cada stakeholder busca obter de benefício através das trocas que ocorrem 

entre si. Eles são orientados a realizar a revisão, em grupo, dos stakeholders que compõem a 

sua rede de valor. Esta atividade necessita de um conhecimento substancial em todas as relações 

e atividades que cercam o negócio da empresa. As discussões são bastante oportunas para que 

os participantes possam debater sobre as necessidades futuras de se atingir uma maior 

quantidade e diversidade de stakeholders. 

As cartas de passo-a-passo referentes a etapa Alinhar, são apresentadas aos 

participantes. Neste momento, são apresentados os tipos de stakeholders que estão sendo 

analisados, bem como são apresentadas definições sobre valor que serão utilizadas na etapa 

seguinte. 

O debate entre os participantes em cada etapa, é fundamental, pois é uma oportunidade 

para entendimento da forma como cada um enxerga valor. Ademais, permite a reflexão sobre 

como está a situação atual da organização no contexto da economia circular. 

As cartas de passo-a-passo relativas à etapa Mapear, são apresentadas aos participantes. 

Nesta etapa, é apresentada uma ferramenta para auxiliar no mapeamento dos valores e na 
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identificação das oportunidades de valor. Eles são convidados a pensar em quais valores o seu 

negócio captura, quais ele não captura, sempre os relacionando com os princípios da economia 

circular. E a partir dos valores que a empresa não captura, fazer uma análise crítica e identificar 

oportunidades de melhoria de tais valores, para que assim eles se tornem oportunidades de 

captura de valor circular. 

Por fim, as cartas de passo-a-passo relativas à etapa Analisar, são apresentadas. Nesta 

etapa os participantes, primeiramente, desenvolvem uma atividade para identificar a maturidade 

de seus processos e, posteriormente, são instigados a classificar as oportunidades de valor 

circular identificadas em inovação de processo de negócio, inovação de modelo de negócio ou 

inovação em cadeias de valor. Realizada a classificação os participantes devem, seguindo 

algumas premissas, priorizar a partir das capabilidades da empresa, quais oportunidades de 

valor circular terão prioridade em ser implementadas. A circunstância é propicia para se analisar 

como as oportunidades de valor circular podem ser alcançadas por meio de ações que a empresa 

desenvolve em economia circular. 

Após a realização do workshop, é de extrema importância que um plano seja traçado 

para a implementação das demais oportunidades de valor circular identificadas. Em prol da 

consolidação das informações e compartilhamento entre os envolvidos, um relatório executivo 

pode ser elaborado com os resultados e análises realizadas durante o workshop. No relatório 

pode conter: um sumário executivo com a explanação da economia circular e da importância 

da captura de valor para diferentes stakeholders, a solução apresentada através do guia para a 

identificação de oportunidades de valor circular e os resultados para a empresa.  

A fim de entender e avaliar a aplicação do guia, foi realizado um estudo de caso 

exploratório, e seus resultados são apresentados a seguir. 

4.4. ESTUDO DE CASO 

 

Nesta pesquisa, foi realizado um estudo de caso exploratório, que teve dois objetivos: 

identificar quais são os valores capturados através da economia circular e para quais 

stakeholders eles são distribuídos. Para a realização do estudo de caso foi selecionada uma 

empresa que adota práticas de economia circular. 

O workshop foi realizado em 4 encontros que levaram cerca de duas horas cada um, 

sendo facilitado por três pesquisadoras. Antes do workshop, foi realizada uma reunião de 
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alinhamento e uma breve entrevista, além disso, foram apresentadas, de maneira geral, as etapas 

do guia aos participantes, além das orientações pertinentes a aplicação. O workshop foi 

realizado de acordo com as diretrizes dos pesquisadores e conforme as descrições apresentadas 

nas cartas de passo-a-passo das etapas do guia. 

4.4.1. HRC Metalização 

 

O estudo de caso foi realizado na empresa HRC Metalização, que é uma joint-venture 

11entre a Oxipira (empresa do setor metal-mecânico que desenvolve e comercializa máquinas 

de corte de alta tecnologia agregada) e a Höganäs (empresa sueca fabricante de pós metálicos). 

A HRC tem como propósito a entrega de soluções de remanufatura, reutilização e 

prolongamento da vida útil de materiais metálicos. Seu parque industrial está localizado em 

Piracicaba/SP, sendo que a empresa conta com 22 funcionários e seus produtos principais são, 

serviços de metalização em geral para o revestimento e aluguel de peças para colhedora de cana, 

peças para tratores e britadores.  

A entrevista e o workshop foram realizados com o Diretor da empresa, que é sócio 

fundador da empresa e conta com experiência de 18 anos em desenvolvimento de produto e 

diretor industrial; e com uma representante do departamento de marketing da organização. 

De acordo com o entrevistado a empresa nasceu com o propósito de inovar em uma 

tecnologia de laser cladding12, que até o momento (2014) não era difundida e nem utilizada no 

mercado brasileiro. A aplicação dessa nova tecnologia tem por objetivo o tratamento superficial 

preventivo, ou seja, o prolongamento da vida útil de equipamentos e desenvolvimento de peças 

resistentes ao desgaste. 

A HRC, estabeleceu como sua proposta de valor, um modelo de negócio circular, o 

Sistema Produto-Serviço (PSS), em 2016.  A empresa nomeou o programa circular oferecido 

como “Clean Cut for Life” que tem por objetivo aumentar a vida do canavial, reduzir impurezas 

e melhorar a produtividade do corte mecanizado. 

Para viabilizar o PSS do sistema de corte de cana, a HRC precisou redesenhar alguns 

dos componentes desse sistema de corte. Portanto, em parceria com uma empresa de design, 

                                                           
11 Joint-venture: associação de sociedades, sem caráter definitivo, para a realização de determinado 

empreendimento comercial, dividindo as suas obrigações, lucros e responsabilidades; consórcio. 
12 Laser cladding: processo de revestimento por fusão ou sinterização, onde o feixe de laser é utilizado para fundir 

ou sinterizar o material de liga no substrato. 
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redesenhou a faca que compõem o sistema de corte de forma que ela ficasse mais afastada do 

solo e com um ângulo mais aprimorado, o que melhora a eficiência do corte e reduz as 

impurezas. Além disso, a empresa precisou desenvolver estratégias para que após o uso, os 

componentes do sistema de corte retornem à empresa para sua recuperação e/ou reciclagem. 

Sempre com o objetivo de prolongar a vida do produto, a empresa em parceria com 

universidades e pesquisadores, busca o desenvolvimento de materiais mais resistentes para o 

revestimento de componentes. Desta forma, a empresa teve que inovar em materiais, processos, 

design, tecnologia e modelo de negócio. 

Com o desenvolvimento do Clean Cut os benefícios foram gerados para a empresa e 

para diferentes stakeholders. Os benefícios vão desde a diminuição de impurezas no corte, 

economia de combustível, até a redução do uso de matérias primas virgens. 

Segundo o entrevistado algumas barreiras para a implementação do modelo de negócio 

circular, são: a questão legal/fiscal que não oferece suporte para o enquadramento legal da 

locação de facas para o corte de cana; a questão operacional de alguns clientes que ainda não 

estão preparados para operar no sistema do PSS; a questão da logística reversa do sistema de 

corte, já que seus clientes estão distribuídos entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato 

Grosso e Goiás; e por fim, a questão comercial, relacionada a necessidade de alguns clientes de 

ter a posse do produto. 

Apesar das inúmeras barreiras, o entrevistado evidência também alguns 

benefícios/valores advindos do negócio circular: melhor desempenho econômico e 

socioambiental, criação de vínculos mais fortes com stakeholders, status de pioneirismo e 

inovação, trabalho colaborativo e maior relacionamento com os atores da cadeia de valor. 

4.4.2. Análise do estudo de caso 

A empresa não tinha visão clara de quem eram os stakeholders envolvidos em seu 

negócio e nem de todos os valores que eram capturados pelo modelo circular. Desta forma, o 

workshop aplicado na organização teve como objetivo principal identificar, juntamente com a 

empresa, toda a sua rede de valor (stakeholders), bem os valores capturados, não capturados e 

as oportunidades de valor resultantes. Nesta seção são apresentados os resultados do workshop 

aplicado a empresa. A condução do workshop seguiu os passos do guia para identificação de 

oportunidades de valor circular, desta forma, temos as seguintes analises: 
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A) Como a empresa entende valor 

De acordo com os participantes do workshop a empresa entende como valor os 

benefícios que são gerados para as partes interessadas através da proposta de valor que a 

organização oferece. Porém, enxergam muito mais valor em termos econômicos do que outros 

tipos de valores. 

B) Valor principal 

A empresa já tem claramente definida sua proposta de valor, ou seja, seu valor principal, 

que é realizar um corte de cana limpo, sem impurezas prezando pela extensão da vida do 

canavial e do produto. Para cumprir está proposta a empresa entrega para seus clientes um 

sistema de PSS de corte de cana com componentes mais resistentes ao desgaste e que ofereçam 

melhor qualidade de corte, redução de impurezas e prezem pela vida do canavial.  

Essa proposta de valor supre as necessidades dos seus clientes, sempre focada em prezar 

e prolongar a vida do canavial, porém há ainda alguns desafios. Alguns clientes não se sentem 

seguros com a proposta do PSS e preferem ter a posse do produto oferecido pela HRC, e outros 

clientes que já aderiram a proposta tem dificuldades de lidar com algumas questões 

operacionais do novo modelo oferecido. 

C) Rede de valor (stakeholders) 

A Figura 34 sumariza os stakeholders que foram identificados através da aplicação do 

guia nas três categorias de stakeholders definidas (internos, cadeia de valor e rede de valor). 

Vemos por esta figura que a empresa HRC possui uma grande variedade de stakeholders 

que compõem sua rede de valor, porém nem todos eles estão de fato inseridos na tomada de 

decisão da empresa. Como acontece com a sociedade/comunidade, onde nem todos os valores 

que são capturados por eles são vistos pela empresa. 
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Figura 34: Rede de Valor da HRC 

 

Fonte: autoria própria. 

D) Valores capturados 

Os valores capturados identificados pela literatura e através do estudo de caso são 

apresentados na seção 4.2, no Quadro 8. Com a realização do estudo de caso, é possível perceber 

que alguns valores serão comuns a todas as empresas, porém outros valores serão específicos 

aos processos e modelos de negócio de cada empresa. As Figuras 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 

e 51 mostram os valores capturados distribuídos por cada stakeholder que compõem o sistema 

de negócio circular da organização em estudo. E as Figuras 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 e 52 

apresentam uma análise das relações entre os valores e os stakeholders. Os valores capturados 

foram divididos em três categorias (Material, Econômica, Social/Relacionamentos) para 

facilitar a execução das relações entre os valores e os stakeholders. 
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Legenda para as Figuras 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 e 51. 
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Legenda para as Figuras 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 e 51. 
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Figura 35: Valores Materiais Capturados x Stakeholders Internos 
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Fonte: autoria própria. 

A Figura 35 evidencia todos os valores materiais capturados 

distribuídos para os stakeholders internos da organização e a Figura 

36 apresenta um gráfico radar que destaca os valores que são 

capturados por uma maior quantidade de stakeholders e aqueles que 

precisam de atenção. Vemos que os valores “Redução do uso de 

matérias primas virgens” e “Eliminação/redução do desperdício” por 

exemplo são menos capturados e necessitam de definições de 

estratégias que possibilitem aumentar seu desempenho. 

Figura 36: Valores Materiais Capturados x Stakeholders Internos 
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Figura 37: Valores Econômicos Capturados X Stakeholders internos 
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Fonte: autoria própria. 

A Figura 37 traz a relação dos valores econômicos que são 

capturados pelos stakeholders internos, nos levando a perceber, 

juntamente com a análise dos valores na Figura 38, que o valor 

“Inovação do Negócio” é o que mais se destaca e vem recendo atenção 

pela organização e demais stakeholders. Pode-se dizer, que isso se 

deve ao fato de que para transitar para um modelo circular a 

organização precisou mudar e inovar grande parte de seus produtos, 

processos, tecnologias e formas de fazer negócio. 

Figura 38: Valores Econômicos Capturados x Stakeholders Internos 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 39: Valores Sociais/Relacionamentos Capturados x Stakeholders 

Internos 
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Fonte: autoria própria. 

Os valores sociais/relacionamentos capturados pelos 

stakeholders internos são apresentados na Figura 39 e vemos que 

nesta categoria encontram-se dois valores que são extremamente 

importantes no contexto da economia circular e que são capturados 

por grande parte dos stakeholders. Esses Valores são “Vantagem 

colaborativa” e “Responsabilidade compartilhada” (Figura 40). 

Figura 40: Valores Sociais/Relacionamentos Capturados X Stakeholders 

Internos 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 41: Valores Materiais Capturados X Stakeholders da Cadeia de Valor 

F

C

U

PC

T

M

R/C

1

12

2

13

3

4

5

15

16

17

18

11

 

Fonte: autoria própria. 

Na Figura 41 percebe-se que os stakeholders da cadeia de 

valor que mais capturam valores são os usuários, os clientes e os 

processos dos clientes, destacando que a solução de PSS oferecida 

pela organização atende as necessidades que seus clientes e usuários 

apresentam. Vemos também na Figura 42 que com a solução de PSS 

que possibilita o aumento da vida dos produtos, o valor que mais é 

capturado é a “Eliminação/Redução do desperdício”. Além disso, o 

“Prolongamento da vida do produto” vem atrelado ao “Uso mais 

eficiente dos recursos”. Um valor que é de extrema importância para 

os clientes dessa organização é “Segurança operacional” garantindo 

que a máquina esteja sempre funcionando, sem paradas repentinas. 

Figura 42: Valores Materiais Capturados X Stakeholders da Cadeia de Valor 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 43: Valores Econômicos Capturados X Stakeholders da Cadeia de 

Valor 
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Fonte: autoria própria. 

Na Figura 43 é apresentado a relação entre os valores 

econômicos capturados e os stakeholders da cadeia de valor. Vemos 

que os stakeholders como mecânicos pós-venda e transportadoras são 

os que menos capturam valores. Em contrapartida, vemos que os 

demais stakeholders capturam valores de forma bem equiparada e 

distribuída, o que é comprovado pela Figura 44. Na Figura 44 destaca-

se que todos os valores econômicos são capturados de forma a ter uma 

rede praticamente nivelada de valores distribuídos por stakeholders. 

Figura 44: Valores Econômicos Capturados X Stakeholders da Cadeia de 

Valor 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 45: Valores Sociais/Relacionamentos Capturados X Stakeholders da 

Cadeia de Valor 
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Fonte: autoria própria. 

A Figura 45 apresenta os valores sociais/relacionamentos 

capturados distribuídos para os stakeholders da cadeia de valor; 

vemos que os valores são bem distribuídos entre todos os 

stakeholders, porém tem uma grande concentração de valores para os 

stakeholders fornecedores, recicladores/cooperativas e mecânicos 

pós-venda. Com o complemento da Figura 46 é possível observar que 

novamente os valores mais capturados são vantagem colaborativa e 

responsabilidade compartilhada, isso se deve ao fato de que na 

economia circular grande parte das ações só ocorrem através de 

atividades colaborativas. 

Figura 46: Valores Sociais/Relacionamentos Capturados X Stakeholders da 

Cadeia de Valor 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 47: Valores Materiais Capturados X Stakeholders da Rede de Valor 
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Fonte: autoria própria. 

Observa-se na Figura 47 que há uma grande concentração de 

valores capturados pelos stakeholders universidades, 

comunidade/sociedade, meio ambiente e órgãos governamentais. Tal 

distribuição é extremamente importante para comprovar que a 

economia circular possibilita a geração de valores para stakeholders 

que não são diretamente influenciados pelas tomadas de decisões. Na 

Figura 48 também pode-se observar que os valores capturados estão 

nivelados, mostrando que todos são capturados de forma ampla. 

Figura 48: Valores Materiais Capturados X Stakeholders da Rede de Valor 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 49: Valores Econômicos Capturados X Stakeholders da Rede de Valor 
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Fonte: autoria própria. 

Na Figura 49 vemos que poucos valores econômicos são 

capturados pelos stakeholders da rede de valor, mostrando que esta 

categoria de stakeholders apresenta maior importância em valores 

relacionados a categoria material e social/relacionamentos. 

Comprova-se na Figura 50 que apenas 4 valores econômicos são 

capturados pelos stakeholders da rede de valor, com destaque para a 

inovação do negócio e para o aumento do consumo de produtos 

sustentáveis. A captura do valor inovação do negócio se deve ao fato 

que as universidades e pesquisadores são grandes provedores das 

novas formas de inovação, e os resultados dessa inovação são 

refletidos em todos os demais stakeholders. 

Figura 50: Valores Econômicos Capturados X Stakeholders da Rede de Valor 

 

Fonte: autoria própria. 



116 
 

Figura 51: Valores Sociais/Relacionamentos Capturados X Stakeholders da 

Rede de Valor 
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Fonte: autoria própria. 

A Figura 51 apresenta a relação entre os valores 

sociais/relacionamentos capturados pelos stakeholders da rede de 

valor, observa-se que os valores são distribuídos de maneira uniforme 

entre os stakeholders, mostrando que todos os stakeholders da rede de 

valor se beneficiam com valores sociais/relacionamentos gerados pela 

organização. Na Figura 52 comprova-se o que é mostrado na figura 

anterior e destaca-se o valor criação de empregos, mostrando a 

necessidade de desenvolvimento de estratégias para a maior geração 

de empregos através de negócios circulares. 

Figura 52: Valores Sociais/Relacionamentos Capturados X Stakeholders da 

Rede de Valor 

 

Fonte: autoria própria. 
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Analisando as figuras apresentadas acima de forma geral percebe-se que os valores 

“responsabilidade compartilhada” e “vantagem colaborativa” são capturados pelo maior 

número de stakeholders que cercam o negócio circular da HRC. Vale ressaltar que o valor 

“responsabilidade compartilhada” foi proposto pela empresa. Já o valor “vantagem 

colaborativa” é um dos valores mais importantes para se alcançar a efetividade sistêmica em 

uma economia circular, uma vez que colabora para o cumprimento dos três princípios da 

economia circular. 

Para alcançar os valores apresentados a HRC busca manter a inovação constante de seus 

processos e modelos de negócio. Também mantém investimento constante em design e 

redesenho de seus produtos para se adequar as características circulares bem como as 

necessidades de seus clientes. A empresa adota práticas relacionadas a busca contínua por uso 

de suprimentos renováveis ou reciclados; parceria com universidades e pesquisadores para o 

desenvolvimento de novos tipos de materiais; desenvolvimento de materiais mais resistentes e 

duráveis; design de produtos e materiais para prolongar a vida do produto. Além disso, 

demonstra grande preocupação em preservar o capital natural, atender as necessidades de seu 

cliente, gerar valor para a comunidade/sociedade ao mesmo tempo em que gera valor 

econômico. 

As práticas desenvolvidas pela empresa, juntamente com os esforços de seus 

stakeholders são os fatores que facilitam e impulsionam a captura de todos os valores 

apresentados. 

Alguns valores como “acesso a novos mercados e/ou mercados em expansão”; 

“fidelização a marca”; “melhoria da reputação e legitimidade da marca”; “proximidade com o 

cliente” e “redução de custos relacionados ao uso de suprimentos” são valores essenciais para 

a manutenção do negócio, mas que são capturados por, praticamente, apenas stakeholders 

internos. Enquanto que valores relacionados a “redução do uso de recursos” e “uso mais 

eficiente dos recursos” são capturados por stakeholders como o meio ambiente ou os próprios 

processos da organização. 

No geral, conclui-se que a empresa e os demais stakeholders capturam praticamente 

todos os valores apresentados na seção 4.2; além dos outros valores identificados que são 

específicos para o negócio da empresa HRC. Portanto, a empresa tem o desenvolvimento de 

suas práticas e estratégias alinhadas aos princípios da economia circular. 
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E) Valores não capturados 

O Quadro 9 sumariza os valores não capturados pela organização e sua rede de valor. A 

maior parte dos valores não capturados estão relacionados a questões sociais e culturais que 

envolvem principalmente a mudança de mindset e melhoria de qualidade de vida e ambiente de 

trabalho. Valores relacionados a obtenção de lucro suficiente para a sustentabilidade do negócio 

também não são ainda capturados. E valores que ainda não são capturados pelo cliente, também 

são considerados pela organização. 

 

Quadro 9: Valores não capturados pela HRC 

Valores Não Capturados 

Valor Perdido / Destruído 

Aumento da quantidade de cana na 

moenda 

Aumento do valor econômico de 

materiais e produtos 

Coloração do açúcar (impurezas) 

Consumo de energia (desfibrador / 

picador) 

Custo alto de desenvolvimento do PSS 

Densidade da carga (grande parte é de 

impurezas) 

Excesso de design 

Melhora da qualidade do ambiente de 

trabalho 

Melhoria da qualidade de vida 

Retrabalho 

Atração de investimentos 

Valor Excedente / Ausente 

Aumento do produto interno bruto 

Crescimento do canavial 

Mudança do comportamento e mindset 

Perdas de campo (colheita) 

Fonte: autoria própria. 
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F) Oportunidades de valor e de inovação 

O Quadro 10 apresenta as oportunidades de valor identificadas pela organização (ações 

que tornem possível a futura captura dos valores que ainda não são capturados); classifica e 

prioriza as oportunidades de valor em inovação em processos de negócio, inovação em modelos 

de negócio e/ou inovação em cadeias de valor. 

Identificar quais são as oportunidades de valor que podem ser modeladas a partir da 

análise dos valores não capturados, é uma forma que a empresa tem de melhorar suas ações 

circulares. Classificar as oportunidades de valor em oportunidades de inovação facilita o 

desenvolvimento de planos estratégicos para a implementação das oportunidades identificadas. 

E a priorização de tais oportunidades facilita o desenvolvimento de planos estratégicos para a 

implementação. 

As oportunidades de inovação em processos de negócio relacionadas ao 

desenvolvimento de ações para o retorno das facas para a HRC têm o objetivo de fazer com que 

o grande problema de retorno das facas de corte para o seu recondicionamento ou remanufatura 

seja resolvido. Já a inovação no design do disco, irá atuar em problemas relacionados a melhoria 

e manutenção da vida do canavial, a perdas de campo na colheita, e na questão de excesso de 

design para adequar o sistema de corte a cada tipo de cliente. 

A produção de energia através da palha da cana é uma oportunidade que possibilita a 

eliminação/redução de desperdícios, pode atuar na redução do consumo de energia (desfibrador 

/ picador), melhorar a qualidade de vida e do ambiente de trabalho, dentre outros benefícios. 

As inovações em cadeia de valor são mais amplas e envolvem a necessidade de ações 

em desenvolvimento conjunto com outros stakeholders, como por exemplo estabelecer pontos 

locais para a recuperação das facas e componentes. Isto envolve o desenvolvimento de parcerias 

com empresas locais para a recuperação dos componentes. Outro ponto é a questão de medir os 

benefícios que o novo sistema de corte em forma de PSS oferece para os clientes e usuários. O 

desenvolvimento de uma política pública que direcione e apoie as organizações a caminhar para 

a circularidade, é um facilitador que depende da ação de órgãos governamentais. 

A mudança de mindset é uma oportunidade de inovação que deve ocorrer em paralelo a 

todas as outras inovações. Essa inovação deve ocorrer com a colaboração entre empresa e 
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demais stakeholders para desenvolver um mindset para a circularidade, em um sistema no qual 

todos entendam os benefícios, oportunidades e desafios que a mudança para uma economia 

circular envolve. 

As oportunidades de inovação definidas, podem ser alcançadas através de aumento do 

investimento no modelo de negócio circular; utilização da Biomimética para o desenvolvimento 

de produtos uma vez que o sistema de corte é utilizado na lavoura; e até mesmo realizar cálculo 

de pegada de carbono que pode ser utilizado como marketing ambiental positivo para a 

organização. 

Quadro 10: Oportunidades de valor e inovação 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Ações que estão 

envolvidas nos três 

níveis de inovação 

Oportunidades de 

Inovação 
Oportunidades de Valor 

Desenvolver planos 

para atuar na 

mudança de mindset 

de todos os 

stakeholders 

Inovação em processos 

de negócio 

 

Inovação no design do disco 

Conscientização para retorno das facas 

Fornecimento de uma caixa adequada para 

retorno das facas 

Benefícios para os clientes que retornarem 

as facas para a empresa 

Inovação em modelos 

de negócio 

Produção de energia através da palha da 

cana 

Inovação em cadeia de 

valor 

Estudar os benefícios da redução de 

impurezas nos processos dos clientes 

Estabelecimento de pontos locais para a 

coleta das facas 

Estabelecimento de pontos locais de 

recuperação dos componentes 

Desenvolvimento de uma Política Pública 

para a categorização do PSS de facas e do 

sistema de corte 
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4.5. ALTERAÇÕES REALIZADAS NO GUIA 

 

A partir da realização do estudo de caso foi possível identificar lacunas que permitiram 

a melhoria do guia. Nesta Seção (4.5), são apresentadas as mudanças que foram realizadas no 

guia (a seção 4.3 já apresenta a versão final do guia, com a incorporação das mudanças aqui 

descritas). 

As mudanças realizadas foram: reduzir a complexidade do guia, considerar a adaptação 

do guia para a realidade da empresa, considerar empresas com diferentes capabilidades em 

economia circular. Além disso foram feitos reajustes de coerência no passo 2 da etapa 

“Entender”, no passo 4 da etapa “Explorar”, no passo 5 da etapa “Alinhar” e no passo 9 da etapa 

“Analisar”. 

Nas etapas “Mapear” e “Analisar”, as mudanças que ocorreram foram complementares. 

Antes da avaliação, o passo 4 era a definição da rede valor (stakeholder), que apresenta a 

classificação de stakeholders, e o passo 5 era a identificação do que cada stakeholder busca de 

suas interações na rede. A partir da realização do estudo de caso, o passo 5 se tornou o passo 4 

e foi integrado na etapa “Explorar”; e o passo 4 se tornou o passo 5 e foi integrado na etapa 

“Alinhar”. 

O passo 2 da etapa “Entender”, antes das alterações, compreendia a utilização do CMM 

para a medição da maturidade dos processos da organização. Por motivos didáticos e de 

coerência, a utilização do CMM passou para o passo 9 na etapa “Analisar”, com esta alteração 

a avaliação da maturidade dos processos será realizada na mesma etapa em que as prioridades 

de implementação são classificadas de acordo com as capabilidades da empresa. 

 

4.6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados da RBS mostraram que existem valores que são capturados pela economia 

circular, porém não são tratados como valores e sim como benefícios, então tem-se a 

necessidade de uniformização do termo. Além disso, não foram encontrados nenhum artigo que 

sistematize esses benefícios em valores e os apresentem de forma completa e relacionada com 

os princípios da economia circular; e os classifiquem de acordo com os stakeholders que podem 

captura-los. 
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Foi possível identificar também algum métodos e ferramentas que podem apoiar com 

direcionamentos a identificação dos valores propostos, criados e capturados pela economia 

circular. Entretanto, ficou claro que a literatura carece de um corpo de conhecimento maior 

relacionado a captura de valores e as empresas carecem de um direcionamento para a 

identificação de oportunidades de criação de valor circular. Desta forma, a confecção de um 

guia para direcionar as organizações na identificação de oportunidades de valor e um guia para 

compor a literatura é essencial para auxiliar a transição e inovação rumo a economia circular. 

Quanto ao estudo de caso, notou-se que o modelo de negócio circular está sendo 

promovido principalmente pela alta direção. Os objetivos são definidos no nível estratégico, e 

o nível operacional fica responsável por implementar planos e programas. Além disso, a 

empresa segue uma linha de práticas com diretrizes para o prolongamento da vida do produto. 

Outro ponto identificado através das entrevistas e do workshop é que embora a organização 

tenha clara noção dos stakeholders envolvidos em seu sistema de negócio, não há um 

mapeamento desses stakeholders e nem todos os stakeholders que compõem a rede valor da 

organização fazem, efetivamente, parte da tomada de decisão. 

Quanto aos valores capturados, a empresa tem noção de alguns valores (principalmente 

valores econômicos e relacionados a redução de matérias primas), porém não tem claramente 

definido todos os valores que eles capturam e não capturam; e ainda não desenvolveram ações 

especificas para transformar os valores não capturados em oportunidades de criação de valor. 

Mesmo a empresa não realizando o mapeando dos valores capturados e relacionando-os com 

os stakeholders que os capturam, é possível verificar que grande parte dos valores identificados 

na seção 4.2 são capturados e, desta forma, caminha de acordo com os princípios da economia 

circular. 

A realização do estudo de caso também permitiu evidenciar a necessidade de um guia 

que tenha pouca complexidade, de fácil uso, que considere a realidade da organização e que 

leve em conta empresas com diferentes capabilidades em economia circular. Além disso, o 

estudo de caso permitiu a melhoria do guia em diversos pontos, e mostrou ser útil no contexto 

prático. Por fim, uma sugestão interessante para o guia é a possibilidade de aplicação em outros 

workshops com o engajamento dos diferentes stakeholders que compõem a rede de valor. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa apresenta um guia para a identificação de oportunidades de valor circular. 

Ele foi elaborado a partir de uma extensa revisão da literatura que possibilitou a identificação 

de elementos chaves que deveriam compor as etapas do guia, como identificação de valor 

principal e mapeamento de valor capturado e stakeholders. Esses elementos foram integrados 

no guia seguindo os conceitos de gamestorming. Um estudo de caso foi conduzido para mapear 

os valores capturados, não capturados e os stakeholders que formam a rede de valor da 

organização, bem como identificar as oportunidades de valor que a implementação de práticas 

circulares pode gerar para a organização. 

O guia proposto contribui para suprir a lacuna de ausência de direcionadores com foco 

em captura de valores circular e identificação de stakeholders. Ele representa um ponto de 

partida para o desenvolvimento de guias específicos para compor a literatura e diversos tipos 

de empresas. Além disso, essa proposta contribui para a sistematização de conceitos 

importantes para a economia circular, e apresenta um guia detalhado para a identificação de 

oportunidades de valor circular – pouco presente na literatura. 

No que diz respeito à economia circular, nota-se que os trabalhos abordam diversos 

aspectos, como inovações em modelos de negócio, em processos e no nível de produto, design 

e fechamento de ciclos, mas pouca atenção tem sido dada à captura de valores circulares e sua 

integração com os stakeholders. 

Do ponto de vista de valores da economia circular, este trabalho vai além dos que já 

existem na literatura que apresentam apenas benefícios referentes ao modelo circular e não os 

relacionam com os princípios da economia circular e com os stakeholders. Além disso, o guia 

detalha elementos que muitas vezes são tratados de forma superficial na literatura, como a 

inclusão dos stakeholders e a classificação das oportunidades de valor em oportunidades de 

inovação em processos de negócio, modelos de negócio e cadeias de valor. 

Analisando os temas economia circular e valor capturados identificou-se que tais temas 

caminham juntos, e que a economia circular não pode ser desenvolvida de forma sistêmica sem 

levar em consideração os valores que podem ser capturados. 

A proposta de relacionar os valores capturados com os princípios da economia circular 

e com os stakeholders foi elaborada com o intuito de suprir uma limitação destaca na literatura 
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– relacionada a falta de relação difundida de forma clara entre os temas em questão. É possível 

notar também que alguns trabalhos propõem soluções em proposição e geração de valor em 

economia circular sem abordar a importância de se identificar stakeholders que compõem o 

sistema e os valores que podem ser capturados, correndo o risco de que as soluções apresentadas 

fiquem limitadas de práticas com foco em estratégias de curto prazo e apenas voltados para os 

stakeholders envolvidos diretamente na tomada de decisão. Além disso, este trabalho 

complementa o guia com a utilização da norma BS8001 para traçar um plano de priorização 

para a implementação das oportunidades de valor, porém não entra no mérito de mencionar 

como fazer. 

O guia aqui apresentado inova ao trazer um olhar estratégico para o desenvolvimento 

de negócios circulares no que diz respeito a evidenciar os valores capturados e a diversidade de 

stakeholders envolvidos no negócio; e ao incluir uma visão sistêmica. 

Este guia pode ser visto como uma estrutura de apoio a promoção da economia circular, 

ou seja, seu uso tem como objetivo direcionar as organizações a identificar oportunidades de 

valor circular para melhorarem seu desempenho rumo a uma economia circular. Além disso, o 

guia pode ser visto também como um facilitador para a identificação de stakeholders, fazendo 

com que as organizações tenham visão de todos os atores envolvidos em seu sistema de negócio 

e possa integra-los nos processos de tomada de decisão. Essa identificação de stakeholders e 

valores capturados são fundamentais para a transição para a economia circular, pois são nesses 

temas que a economia circular está fortemente ligada, e que afetam toda a cadeia de valor. 

Uma das limitações desta pesquisa está relacionada a aplicação do guia: a adoção de um 

guia, por mais completo que seja, não garante o sucesso de uma inciativa em economia circular. 

Para que a aplicação do guia obtenha o melhor resultado possível é imprescindível a 

participação de pelo menos um membro da alta liderança, e se possível a presença de demais 

stakeholders envolvidos no sistema de negócio circular em questão. 

Outra barreira identificada se refere ao caráter estratégico e até um pouco complexo do 

guia. A partir do estudo de caso, foi possível verificar que os valores capturados, stakeholders 

e oportunidades de valor circular, não estão totalmente enraizadas na organização. Em função 

disso, a mudança de mindset é essencial para a disseminação da necessidade da identificação 

de valores capturados e stakeholders para o desenvolvimento sistêmico da economia circular. 
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O caso da HRC mostrou que o envolvimento da alta liderança como desenvolvedor das 

ações em economia circular é um dos fatores principais para as mudanças funcionarem. Porém, 

como esta empresa é uma empresa menor, em que o diretor está totalmente envolvido com 

todos os níveis de decisão; seria importante aplicar o guia em empresas maiores, em que as 

atividades e planos para a economia circular não se concentrem em apenas uma pessoa. 

Quanto as limitações do método de pesquisa utilizado, é possível destacar: o estudo de 

caso se mostrou um método interessante, mas a aplicação em apenas um caso devido ao tempo 

de pesquisa, não permitiu uma melhor avaliação das limitações do guia. 

Por fim, existem várias oportunidades de pesquisa futuras a partir deste trabalho. A 

primeira delas inclui a aplicação e avaliação do guia em casos reais, preferencialmente em 

empresas com características distintas e com a participação de diferentes stakeholders. A partir 

disso, será possível melhorar o guia. 

Outra oportunidade consiste em realizar múltiplos casos em empresas que já incluem a 

economia circular em sua estratégia de negócio, com o intuito de identificar uma maior 

quantidade e variedade de valores capturados e stakeholders, bem como práticas que auxiliam 

no sucesso do desenvolvimento da economia circular, e também as barreiras que dificultam a 

implementação de estratégias circulares e como supera-las. 

Uma questão que pode ser abordada em trabalhos futuros consiste em como medir os 

valores capturados e alcançar mais stakeholders. E também, em desenvolver um passo-a-passo 

de como implementar inovações em processos de negócio, modelos de negócio e cadeias de 

valor para aumentar os valores capturados e a efetividade sistêmica do negócio. 

Além disso, é possível aprofundar o estudo sobre a relação entre os valores capturados 

e os princípios da economia circular, por meio de pesquisas surveys e validação de hipóteses, 

respondendo à pergunta como: quais valores auxiliam a cumprir cada princípio da economia 

circular? 

Este trabalho contribui para a teoria e prática de economia circular ao integrar conceitos 

essenciais para a transição circular, como valores capturados e stakeholders, em um momento 

que as organizações começam a adotar as práticas da economia circular, mas ainda não 

conseguem enxergar a variedade de valores que esta pode gerar, e a diversidade de stakeholders 

que pode atingir. Do ponto de vista teórico, este trabalho contribui ao relacionar os valores 

capturados com os princípios da economia circular e com os stakeholders, e apresentar um guia 
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para identificar oportunidades de valor circular. Do ponto de vista prático, sua principal 

contribuição consiste em estabelecer uma referência para identificação de valores capturados, 

stakeholders e oportunidades de valor circular e inovação, apoiando a mudança necessária nas 

práticas e planos estratégicos visando à transição para uma economia circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

REFERÊNCIAS 

AID, Graham et al. Expanding roles for the Swedish waste management sector in inter-

organizational resource management. Resources, Conservation and Recycling, v. 124, p. 85-

97, 2017. 

ALLEE, Verna. Value network analysis and value conversion of tangible and intangible 

assets. Journal of intellectual capital, v. 9, n. 1, p. 5-24, 2008. 

AMINOFF, Anna; VALKOKARI, Katri; KETTUNEN, Outi. Mapping Multidimensional 

Value (s) for Co-creation Networks in a Circular Economy. In: Working Conference on 

Virtual Enterprises. Springer International Publishing, 2016. p. 629-638. 

ANTIKAINEN, Maria et al. Circular Economy Business Model Innovation Process–Case 

Study. In: International Conference on Sustainable Design and Manufacturing. Springer, 

Cham, 2017. p. 546-555. 

BAXTER, Weston; AURISICCHIO, Marco; CHILDS, Peter. Contaminated interaction: 

another barrier to circular material flows. Journal of Industrial Ecology, 2017. 

BALDAM, Roquemar; VALLE, Rogerio; ROZENFELD, Henrique. Gerenciamento de 

Processos de Negócio-BPM: Uma referência para implantação prática. 1. ed – Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2014. 

BASTEN, Dirk. Gamification. IEEE Software, v. 34, n. 5, p. 76-81, 2017. 

BIGANO, Andrea; ŚNIEGOCKI, Aleksander; ZOTTI, Jacopo. Policies for a More 

Dematerialized EU Economy. Theoretical Underpinnings, Political Context and Expected 

Feasibility. Sustainability, v. 8, n. 8, p. 717, 2016. 

BLESSING, Lucienne TM; CHAKRABARTI, Amaresh. DRM: A Design Reseach 

Methodology. Springer London, 2009. 

BLOMSMA, Fenna; BRENNAN, Geraldine. The emergence of circular economy: A new 

framing around prolonging resource productivity. Journal of Industrial Ecology, v. 21, n. 3, 

p. 603-614, 2017. 

BRADLEY, Ryan et al. A Framework for Material Selection in Multi-Generational 

Components: Sustainable Value Creation for a Circular Economy. Procedia CIRP, v. 48, p. 

370-375, 2016. 



128 
 

BRESSANELLI, Gianmarco; PERONA, Marco; SACCANI, Nicola. Reshaping the washing 

machine industry through circular economy and product-service system business 

models. Procedia CIRP, v. 64, p. 43-48, 2017. 

BOCKEN, Nancy et al. A value-mapping tool for sustainable business modelling. Corporate 

Governance, v. 13, n. 5, p. 482-497, 2013. 

BOCKEN, N. M. P.; RANA, P.; SHORT, S. W. Value mapping for sustainable business 

thinking. Journal of Industrial and Production Engineering, v. 32, n. 1, p. 67-81, 2015. 

BOCKEN, N. M. P.; SCHUIT, C. S. C.; KRAAIJENHAGEN, Christiaan. Experimenting with 

a circular business model: Lessons from eight cases. Environmental Innovation and Societal 

Transitions, 2018. 

BODOVA, EMILIA. TOOLS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND EU 

CIRCULAR ECONOMY, 2017. 

BOWMAN, Cliff; AMBROSINI, Véronique. Firm value creation and levels of 

strategy. Management Decision, v. 45, n. 3, p. 360-371, 2007. 

BUSCH, Jonathan; DAWSON, David; ROELICH, Katy. Closing the low-carbon material loop 

using a dynamic whole system approach. Journal of Cleaner Production, v. 149, p. 751-761, 

2017. 

CAPORARELLO, Leonardo; MAGNI, Massimo; PENNAROLA, Ferdinando. One Game 

Does not Fit All. Gamification and Learning: Overview and Future Directions. In: Organizing 

for Digital Innovation. Springer, Cham, 2019. p. 179-188. 

CLARKSON, Max E. A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social 

performance. Academy of management review, v. 20, n. 1, p. 92-117, 1995. 

CONFORTO, Edivandro Carlos; AMARAL, Daniel Capaldo; SILVA, SL da. Roteiro para 

revisão bibliográfica sistemática: aplicação no desenvolvimento de produtos e gerenciamento 

de projetos. In: 8º Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto-

CBGDP. 2011. 

CONG, Liang; ZHAO, Fu; SUTHERLAND, John W. Integration of dismantling operations 

into a value recovery plan for circular economy. Journal of Cleaner Production, v. 149, p. 

378-386, 2017a. 



129 
 

CONG, Liang; ZHAO, Fu; SUTHERLAND, John W. Value recovery from end-of-use products 

facilitated by automated dismantling planning. Clean Technologies and Environmental 

Policy, p. 1-16, 2017b. 

CUI, Mu Hua. Evaluation on Circular Economy Development in Provincial Region-Based on 

Eco-Efficiency Perspective. In: Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 

2013. p. 1183-1188. 

DALE, Steve. Gamification: Making work fun, or making fun of work? Business information 

review, v. 31, n. 2, p. 82-90, 2014. 

DE LOS RIOS, Irel Carolina; CHARNLEY, Fiona JS. Skills and capabilities for a sustainable 

and circular economy: The changing role of design. Journal of Cleaner Production, 2016. 

DE LOS RIOS, Irel Carolina; CHARNLEY, Fiona JS. Skills and capabilities for a sustainable 

and circular economy: The changing role of design. Journal of cleaner production, v. 160, p. 

109-122, 2017. 

DESPEISSE, M. et al. Unlocking value for a circular economy through 3D printing: a research 

agenda. Technological Forecasting and Social Change, v. 115, p. 75-84, 2017. 

DI MAIO, Francesco et al. Measuring resource efficiency and circular economy: A market 

value approach. Resources, Conservation and Recycling, v. 122, p. 163-171, 2017. 

DURURU, John et al. Enhancing engagement with community sector organisations working in 

sustainable waste management: A case study. Waste Management & Research, v. 33, n. 3, p. 

284-290, 2015. 

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Towards the circular economy – economic and 

business rationale for an accelerated transition. Ellen Macarthur Foundation, 2013. (a) 

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Towards the circular economy – opportunities for 

the consumer goods sector. Ellen Macarthur Foundation, 2013. (b) 

ELLEN MACATHUR FOUDATION; GRANTA; LIFE. Circularity Indicator: an approach to 

measuring circularity. Ellen Macarthur Foundation, 2015. 



130 
 

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; WORLD ECONOMIC FORUM; MCKINSEY & 

COMPANY. The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics. Ellen MacArthur 

Foundation, 2016. 

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. The New Plastics Economy: Catalyzing Action. 

Ellen Macarthur Foundation, 2017. 

EUROPEAN COMMISSION. On the implementation of the Circular Economy Action Plan. 

Report from commission to the European parliament, the Council, the European 

economic and social committee and the Committee of the regions, v. COM (2017), p. 24, 

2017. 

ESPOSITO, Mark; TSE, Terence. DRIVE: the five megatrends that underpin the future 

business, social, and economic landscapes. Thunderbird International Business Review, v. 

60, n. 1, p. 121-129, 2018. 

EVANS, Steve et al. Towards a sustainable industrial system: With recommendations for 

education, research, industry and policy. University of Cambridge, Institute for 

Manufacturing, 2009. 

FELDMAN, David Henry; FOWLER, R. Clarke. The nature (s) of developmental change: 

Piaget, Vygotsky, and the transition process. New ideas in Psychology, v. 15, n. 3, p. 195-210, 

1997. 

FRANKENBERGER, K; WEIBLEN, T.; CSIK, M.; GASSMANN, O. et al. The 4I-framework 

of business model innovation: A structured view on process phases and 

challenges. International Journal of Product Development, v. 18, n. 3-4, p. 249-273, 2013. 

FRANKLIN-JOHNSON, Elizabeth; FIGGE, Frank; CANNING, Louise. Resource duration as 

a managerial indicator for Circular Economy performance. Journal of Cleaner Production, v. 

133, p. 589-598, 2016. 

FREEMAN, R. Edward. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston, 

MA. 1984. 

FREEMAN, R. Edward. Divergent stakeholder theory. Academy of management review, v. 

24, n. 2, p. 233-236, 1999. 



131 
 

FREEMAN, R. Edward. Managing for stakeholders: Trade-offs or value creation. Journal of 

business ethics, v. 96, n. 1, p. 7-9, 2010. 

FRONE, Dumitru Florin et al. Circular economy in Romania: an industrial synergy in the agri-

food sector. Scientific Papers Series-Management, Economic Engineering in Agriculture 

and Rural Development, v. 17, n. 2, p. 103-109, 2017. 

GARCIA‐CASTRO, Roberto; AGUILERA, Ruth V. Incremental value creation and 

appropriation in a world with multiple stakeholders. Strategic Management Journal, v. 36, n. 

1, p. 137-147, 2015. 

GEISSDOERFER, Martin; BOCKEN, Nancy MP; HULTINK, Erik Jan. Design thinking to 

enhance the sustainable business modelling process–A workshop based on a value mapping 

process. Journal of Cleaner Production, v. 135, p. 1218-1232, 2016. 

GEISSDOERFER, Martin et al. The Circular Economy–A new sustainability 

paradigm? Journal of Cleaner Production, v. 143, p. 757-768, 2017. 

GEORGE, D. A.R. et al., A circular economy model of economic growth. Environmental 

Modelling and Software, v. 73, p. 60-63, 2015. 

GENOVESE, Andrea et al. Sustainable supply chain management and the transition towards a 

circular economy: Evidence and some applications. Omega, v. 66, p. 344-357, 2017. 

GNONI, Maria Grazia et al. Supporting circular economy through use-based business models: 

the washing machines case. Procedia CIRP, v. 64, p. 49-54, 2017. 

GOLEV, Artem; CORDER, Glen D. Typology of options for metal recycling: Australia’s 

Perspective. Resources, v. 5, n. 1, p. 1, 2016. 

GOLEV, Artem; CORDER, Glen D. Quantifying metal values in e-waste in Australia: The 

value chain perspective. Minerals Engineering, v. 107, p. 81-87, 2017. 

GORISSEN, Leen; VRANCKEN, Karl; MANSHOVEN, Saskia. Transition thinking and 

business model innovation–towards a transformative business model and new role for the reuse 

centers of Limburg, Belgium. Sustainability, v. 8, n. 2, p. 112, 2016. 

GRAY, Dave; BROWN, Sunni; MACANUFO, James. Gamestorming: A playbook for 

innovators, rulebreakers, and changemakers. “O’Reilly Media, Inc.", 2010. 



132 
 

HAN, Sara LC et al. Standard vs. up cycled Fashion Design and Production. Fashion Practice, 

v. 9, n. 1, p. 69-94, 2017. 

HARRISON, Jeffrey S.; BOSSE, Douglas A.; PHILLIPS, Robert A. Managing for 

stakeholders, stakeholder utility functions, and competitive advantage. Strategic management 

journal, v. 31, n. 1, p. 58-74, 2010. 

HARRISON, Jeffrey S.; BOSSE, Douglas A. How much is too much? The limits to generous 

treatment of stakeholders. Business Horizons, v. 56, n. 3, p. 313-322, 2013. 

HART, Stuart L.; MILSTEIN, Mark B. Creating sustainable value. The Academy of 

Management Executive, v. 17, n. 2, p. 56-67, 2003. 

HAZEN, Benjamin T.; MOLLENKOPF, Diane A.; WANG, Yacan. Remanufacturing for the 

circular economy: an examination of consumer switching behavior. Business Strategy and the 

Environment, v. 26, n. 4, p. 451-464, 2017. 

HILL, Julie Elizabeth. The circular economy: from waste to resource stewardship, part I. 

In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Waste and Resource Management. 

Thomas Telford Ltd, 2014. p. 3-13. 

HOBSON, Kersty. Closing the loop or squaring the circle? Locating generative spaces for the 

circular economy. Progress in Human Geography, v. 40, n. 1, p. 88-104, 2016. 

HOLLANDER, Marcel C.; BAKKER, Conny A.; HULTINK, Erik Jan. Product design in a 

circular economy: Development of a typology of key concepts and terms. Journal of 

Industrial Ecology, v. 21, n. 3, p. 517-525, 2017. 

HOOGMARTENS, Rob; EYCKMANS, Johan; VAN PASSEL, Steven. Landfill taxes and 

Enhanced Waste Management: Combining valuable practices with respect to future waste 

streams. Waste Management, v. 55, p. 345-354, 2016. 

HSIEH, Ying-Che et al. governing a sustainable business ecosystem in Taiwan’s circular 

economy: The story of spring pool glass. Sustainability, v. 9, n. 6, p. 1068, 2017. 

JIANG, Guo Gang; CHEN, Jing. Research on Driving Force of Circular Economy Endogenous 

Evolution from Price Mechanism Angle. In: Advanced Materials Research. Trans Tech 

Publications, 2010. p. 181-184. 



133 
 

JOUSTRA, Douwe Jan; DE JONG, Egbert; ENGELAER, Frits. Guided Choices: Towards a 

Circular Business Model. C2C BIZZ, 2013. 

KAMA, Kärg. Circling the economy: resource‐ making and marketization in EU electronic 

waste policy. Area, v. 47, n. 1, p. 16-23, 2015. 

KARLSSON, C. Researching Operations Management. Routledge, 2009, p.336. 

KIRCHHERR, Julian; REIKE, Denise; HEKKERT, Marko. Conceptualizing the circular 

economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, v. 127, p. 

221-232, 2017. 

KITCHENHAM, Barbara. Procedures for performing systematic reviews. Keele, UK, Keele 

University, v. 33, n. 2004, p. 1-26, 2004. 

KOBZA, Natalia; SCHUSTER, Anna. Building a responsible Europe-the value of circular 

economy. IFAC-PapersOnLine, v. 49, n. 29, p. 111-116, 2016. 

KORHONEN, Jouni; HONKASALO, Antero; SEPPÄLÄ, Jyri. Circular economy: the concept 

and its limitations. Ecological economics, v. 143, p. 37-46, 2018. 

KRAAIJENHAGEN, Christiaan; VAN OPPEN, Cécile; BOCKEN, Nancy. Circular business: 

collaborate and circulate. Chris Bernasco en Lucy Goodchild-van Hilten, 2016. 

KRAMER, Mark R.; PORTER, Michael. Creating shared value. Harvard business review, v. 

89, n. 1/2, p. 62-77, 2011. 

LACY, P. RUTQVIST, J. Waste to Wealth: the circular economy advantage. Palgrave 

Macmillan, 2015. 

LANDERS, Richard N. et al. Gamification science, its history and future: Definitions and a 

research agenda. Simulation & Gaming, 2018. 

LAPIERRE, Jozée. What does value mean in business-to-business professional 

services?. International Journal of Service Industry Management, v. 8, n. 5, p. 377-397, 

1997. 

LAUSSELET, Carine et al. Norwegian Waste-to-Energy: Climate change, circular economy 

and carbon capture and storage. Resources, Conservation and Recycling, v. 126, p. 50-61, 

2017. 



134 
 

LÈBRE, Éléonore; CORDER, Glen; GOLEV, Artem. The role of the mining industry in a 

circular economy: A framework for resource management at the mine site level. Journal of 

Industrial Ecology, v. 21, n. 3, p. 662-672, 2017. 

LEINO, Maija; PEKKARINEN, Joonas; SOUKKA, Risto. The Role of Laser Additive 

Manufacturing Methods of Metals in Repair, Refurbishment and Remanufacturing–Enabling 

Circular Economy. Physics Procedia, v. 83, p. 752-760, 2016. 

LEVY, Yair; ELLIS, Timothy J. A systems approach to conduct an effective literature review 

in support of information systems research. Informing Science, v. 9, 2006. 

LIEDER, Michael; RASHID, Amir. Towards circular economy implementation: a 

comprehensive review in context of manufacturing industry. Journal of Cleaner Production, 

v. 115, p. 36-51, 2016. 

LIEDER, Michael; ASIF, Farazee MA; RASHID, Amir. Towards Circular Economy 

implementation: an agent-based simulation approach for business model 

changes. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, p. 1-26, 2017. 

 

LINDER, Marcus; SARASINI, Steven; LOON, Patricia. A Metric for Quantifying Product‐

Level Circularity. Journal of Industrial Ecology, 2017. 

LINDER, Marcus; WILLIANDER, Mats. Circular business model innovation: inherent 

uncertainties. Business Strategy and the Environment, v. 26, n. 2, p. 182-196, 2017. 

LIU, Yong; BAI, Yin. An exploration of firms’ awareness and behavior of developing circular 

economy: An empirical research in China. Resources, Conservation and Recycling, v. 87, p. 

145-152, 2014. 

MA, Shu-hua et al. Mode of circular economy in China's iron and steel industry: a case study 

in Wu'an city. Journal of cleaner production, v. 64, p. 505-512, 2014. 

MANNINEN, Kaisa et al. Do circular economy business models capture intended 

environmental value propositions?. Journal of Cleaner Production, v. 171, p. 413-422, 2018. 

MARTINS, Nuno Ornelas. Ecosystems, strong sustainability and the classical circular 

economy. Ecological Economics, v. 129, p. 32-39, 2016. 



135 
 

MASULLO, Andrea. Organic wastes management in a circular economy approach: Rebuilding 

the link between urban and rural areas. Ecological Engineering, v. 101, p. 84-90, 2017. 

MATHEWS, John A.; TAN, Hao. Progress toward a circular economy in China. Journal of 

industrial ecology, v. 15, n. 3, p. 435-457, 2011. 

MAY, Peter; LUSTOSA, Maria Cecília; VINHA, Valé. Economia do meio ambiente. Elsevier 

Brasil, 2010. 

MCDONOUGH, W. BRAUNGART, M. Cradle to Cradle: remaking the way we make things. 

North Point Press. Nova York: 2002. 

MCDOWALL, Will et al. Circular economy policies in China and Europe. Journal of 

Industrial Ecology, 2017 

MCKINSEY, Q. mapping the benefits of a circular economy. McKinsey&Company. 2017 

Disponível em: http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-

productivity/our-insights/mapping-the-benefits-of-a-circular-economy?cid=other-eml-alt-

mkq-mck-oth-

1706&hlkid=1947a538d802408cbcf18c9c187e5ed0&hctky=1289273&hdpid=3e1aad42-

b778-4dbe-afe0-2588573695bb Acesso em: 08 de agosto de 2017. 

MENTINK, Bas. Circular business model innovation: a process framework and a tool for 

business model innovation in a circular economy. 2014. 

MIAN, Paula et al. A systematic review process for software engineering. In: ESELAW’05: 

2nd Experimental Software Engineering Latin American Workshop. 2005. 

MIAO, Junwei. Research on Enterprise Investment Decision Method Based On Circular-

Economy. 2015. 

MICHAELIS, Dicionário; MICHAELIS. Dicionário de português online. 2014. 

MILLWARD-HOPKINS, Joel et al. Fully integrated modelling for sustainability assessment of 

resource recovery from waste. Science of the Total Environment, v. 612, p. 613-624, 2018. 

MIRABELLA, Nadia; CASTELLANI, Valentina; SALA, Serenella. Current options for the 

valorization of food manufacturing waste: a review. Journal of Cleaner Production, v. 65, p. 

28-41, 2014. 



136 
 

MORGANTI, P. New Horizon in Cosmetic Dermatology. J. Appl. Cosmetol, v. 34, p. 9-18, 

2016. 

MULROW, Cynthia D. Rationale for systematic reviews. BMJ: British Medical Journal, v. 

309, n. 6954, p. 597, 1994. 

MYLAN, Josephine; HOLMES, Helen; PADDOCK, Jessica. Re-Introducing consumption to 

the ‘circular economy’: A sociotechnical analysis of domestic food 

provisioning. Sustainability, v. 8, n. 8, p. 794, 2016. 

NESS, David A.; XING, Ke. Toward a Resource‐Efficient Built Environment: A Literature 

Review and Conceptual Model. Journal of Industrial Ecology, 2017. 

NIERO, Monia et al. Combining Eco‐Efficiency and Eco‐Effectiveness for Continuous Loop 

Beverage Packaging Systems: Lessons from the Carlsberg Circular Community. Journal of 

Industrial Ecology, v. 21, n. 3, p. 742-753, 2017. 

OMETTO, A. R. et al., Economia Circular: oportunidades e desafios para a indústria brasileira. 

Confederação Nacional da Indústria. Brasília, 2018. 

O’RAFFERTY, S. Moving towards the circular economy in Ireland. National Eonomic & 

Social Council, 2017. 

ORMAZABAL, Marta et al. An overview of the circular economy among SMEs in the Basque 

country: A multiple case study. Journal of Industrial Engineering and Management, v. 9, 

n. 5, p. 1047, 2016. 

OGHAZI, Pejvak; MOSTAGHEL, Rana. Circular Business Model Challenges and Lessons 

Learned—An Industrial Perspective. Sustainability, v. 10, n. 3, p. 739, 2018. 

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business model generation: a handbook for 

visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons, 2010. 

OSTERWALDER, Alexander et al. Value proposition design. Campus Verlag, 2015. 

PARK, Jacob; SARKIS, Joseph; WU, Zhaohui. Creating integrated business and environmental 

value within the context of China’s circular economy and ecological modernization. Journal 

of Cleaner Production, v. 18, n. 15, p. 1494-1501, 2010. 



137 
 

PARK, Joo Young; CHERTOW, Marian R. Establishing and testing the “reuse potential” 

indicator for managing wastes as resources. Journal of environmental management, v. 137, 

p. 45-53, 2014. 

Paulk, M. C. (2001). Extreme Programming from a CMM perspective. IEEE Software, 18(6), 

19-26. 

Paulk, M. C. (2009). A History of the capability maturity model for software. Recuperado em 

18 agosto, 2018 de 

https://pdfs.semanticscholar.org/6fb0/c324e08698a9e364693151605a74982b487a.pdf. 

PHILLIPS, R., FREEMAN, R. E., WICKS, A.C. What stakeholder theory is not. Business 

Ethics Quartely, 12(4), 479-502. (2003). 

PITELIS, Christos N. The co-evolution of organizational value capture, value creation and 

sustainable advantage. Organization studies, v. 30, n. 10, p. 1115-1139, 2009. 

POTTING et al., Circular economy: measuring innovation in the product chain. Policy report. 

PBL Netherlands Environmental Assessment agency, 2017. 

PORTER, Michael E.; KRAMER, Mark R. Criação de valor compartilhado. Harvard Business 

Review, v. 89, n. 1/2, p. 62-77, 2011. 

PRIEM, Richard L. A consumer perspective on value creation. Academy of Management 

Review, v. 32, n. 1, p. 219-235, 2007. 

RANA, P., SHORT, S. & EVANS, D - State-of-practice in business modelling and value-

networks, emphasising potential future models that could deliver sustainable value. 2012. 

Disponivel em: http://www.sustainvalue.eu/publications.htm. 

RIBIĆ, Bojan; VOĆA, Neven; ILAKOVAC, Branka. Concept of sustainable waste 

management in the city of Zagreb: Towards the implementation of circular economy 

approach. Journal of the Air & Waste Management Association, v. 67, n. 2, p. 241-259, 

2017. 

RICHARDSON, James. The business model: an integrative framework for strategy 

execution. Strategic change, v. 17, n. 5‐6, p. 133-144, 2008. 

http://www.sustainvalue.eu/publications.htm


138 
 

RIISGAARD, Henrik; MOSGAARD, Mette; ZACHO, Kristina Overgaard. Local Circles in a 

Circular Economy-the Case of Smartphone Repair in Denmark. European Journal of 

Sustainable Development, v. 5, n. 1, p. 109, 2016. 

RIZOS, Vasileios et al. Implementation of circular economy business models by small and 

medium-sized enterprises (SMEs): Barriers and enablers. Sustainability, v. 8, n. 11, p. 1212, 

2016. 

ROMERO, David; MOLINA, Arturo. Green virtual enterprise breeding environments: A 

sustainable industrial development model for a circular economy. In: Working Conference on 

Virtual Enterprises. Springer Berlin Heidelberg, 2012. p. 427-436. 

RÖNNLUND, Ida et al. Eco-efficiency indicator framework implemented in the metallurgical 

industry: part 1—a comprehensive view and benchmark. The International Journal of Life 

Cycle Assessment, v. 21, n. 10, p. 1473-1500, 2016. 

SAMPAIO, R. F.; MANCINI, M. C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese 

criteriosa da evidência científica. 2007. 

SARKIS, Joseph; ZHU, Hanmin. Information technology and systems in China's circular 

economy: Implications for sustainability. Journal of Systems and Information Technology, 

v. 10, n. 3, p. 202-217, 2008. 

SARTURI, G. Distribuição de valor para o stakeholder funcionário e desempenho 

organizacional. Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo: 2016. 

SAUR, Konrad. Life cycle management as a business strategy for sustainability. Environmental 

progress & sustainable energy, v. 22, n. 4, p. 237-240, 2003. 

SCHEEL, Carlos. Beyond sustainability. Transforming industrial zero-valued residues into 

increasing economic returns. Journal of Cleaner Production, v. 131, p. 376-386, 2016. 

SCHEEPENS, A. E.; VOGTLÄNDER, J. G.; BREZET, J. C. Two life cycle assessment (LCA) 

based methods to analyse and design complex (regional) circular economy systems. Case: 

making water tourism more sustainable. Journal of Cleaner Production, v. 114, p. 257-268, 

2016. 

SCHERER, F.O. CARLOMAGNO, M. S. Gestão da inovação na prática: como aplicar 

conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 



139 
 

SFAKIANAKI, Eleni. Resource-efficient construction: rethinking construction towards 

sustainability. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, v. 12, 

n. 3, p. 233-242, 2015. 

SINGH, Jagdeep; ORDOÑEZ, Isabel. Resource recovery from post-consumer waste: important 

lessons for the upcoming circular economy. Journal of Cleaner Production, v. 134, p. 342-

353, 2016. 

SMITH, Vernon L. Rational choice: The contrast between economics and psychology. Journal 

of Political Economy, v. 99, n. 4, p. 877-897, 1991. 

SMOL, Marzena; KULCZYCKA, Joanna; KOWALSKI, Zygmunt. Sewage sludge ash (SSA) 

from large and small incineration plants as a potential source of phosphorus–Polish case 

study. Journal of environmental management, v. 184, p. 617-628, 2016. 

ŠPIRKOVÁ, M. et al. Environmental issues elimination through circular economy. In: ORAL, 

Ahmet Yavuz et al. (Ed.). AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2016.  

SPRING, Martin; ARAUJO, Luis. Product biographies in servitization and the circular 

economy. Industrial Marketing Management, v. 60, p. 126-137, 2017. 

STAHEL, W. R. The circular economy. Nature, v. 531, p. 435-438, 2016. 

STÅL, Herman I.; JANSSON, Johan. Sustainable Consumption and Value Propositions: 

Exploring Product–Service System Practices Among Swedish Fashion Firms. Sustainable 

Development, v. 25, n. 6, p. 546-558, 2017. 

STUBBS, W. and C. COCKLIN, “Conceptualizing a ‘sustainability business model’,” 

Organization & Environment, 21, 103–127 (2008). 

TANG, Yan; LI, Jian. Material flow analysis on venous industrial park-taking Tianjin Ziya 

circular economy park for example. In: Industrial Engineering and Engineering 

Management, 2010.  

TEECE, David J. Business models, business strategy and innovation. Long range planning, v. 

43, n. 2, p. 172-194, 2010. 

THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION. Framework for implementing the principles of 

the circular economy in organization – guide. BSI Standards Limited, 2017. 



140 
 

THOMAS, J.-S.; BIRAT, J.-P. Methodologies to measure the sustainability of materials–focus 

on recycling aspects. Revue de Métallurgie, v. 110, n. 1, p. 3-16, 2013. 

TOLIO, Tullio et al. Design, management and control of demanufacturing and remanufacturing 

systems. CIRP Annals, v. 66, n. 2, p. 585-609, 2017. 

TUKKER, Arnold. Product services for a resource-efficient and circular economy–a 

review. Journal of cleaner production, v. 97, p. 76-91, 2015. 

TYL, Benjamin et al. The integration of a stakeholder perspective into the front end of eco-

innovation: a practical approach. Journal of Cleaner Production, v. 108, p. 543-557, 2015. 

UEBERSCHAAR, Maximilian et al. Potentials and Barriers for Tantalum Recovery from 

Waste Electric and Electronic Equipment. Journal of Industrial Ecology, 2017. 

UEDA, Kanji et al. Value creation and decision-making in sustainable society. CIRP Annals-

Manufacturing Technology, v. 58, n. 2, p. 681-700, 2009. 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE; IFM’S CENTRE FOR INDUSTRIAL 

SUSTAINABILITY. The Cambridge value mapping tool. IFM, 2016. Disponivel em: 

https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/news/the-cambridge-value-mapping-tool/ Acesso em: 30 de 

abril de 2018. 

URBINATI, Andrea; CHIARONI, Davide; CHIESA, Vittorio. Towards a new taxonomy of 

circular economy business models. Journal of Cleaner Production, v. 168, p. 487-498, 2017. 

VELTE, Christoph J.; STEINHILPER, Rolf. Complexity in a Circular Economy: A Need for 

Rethinking Complexity Management Strategies. In: Proceedings of the World Congress on 

Engineering. 2016. 

VAN BUREN, Nicole et al. Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics 

Industries and Governments. Sustainability, v. 8, n. 7, p. 647, 2016. 

VAN WEELDEN, Eline; MUGGE, Ruth; BAKKER, Conny. Paving the way towards circular 

consumption: exploring consumer acceptance of refurbished mobile phones in the Dutch 

market. Journal of Cleaner Production, v. 113, p. 743-754, 2016. 



141 
 

VOSS, C.; TSIKRIKTSIS, N.; FROHLICH, M. Case research in operations management. 

International Journal of Operations & Production Management, v. 22, n.2, p. 195-219, 

2002. 

WANG, Jian Zhong et al. Research on Chinese Regional Environmental Management 

Efficiency Based on DEA and Malmquist Index. In: Applied Mechanics and Materials. Trans 

Tech Publications, 2012. p. 1239-1245. 

WANG, PuCha et al. Ownership governance, institutional pressures and circular economy 

accounting information disclosure: An institutional theory and corporate governance theory 

perspective. Chinese Management Studies, v. 8, n. 3, p. 487-501, 2014. 

WEBSTER, Ken. What might we say about a circular economy? Some temptations to avoid if 

possible. Routledge Taylor & Francis Group, 2013. 

WEBSTER, Ken. The Circular Economy: A wealth of flows. Ellen MacArthur Foundation 

Publishing, 2015. 

WHICHER et al., Design for circular economy: Developing an action plan for Scotland. 

Journal of Cleaner Production, 2017. 

WEISSBROD, Ilka; BOCKEN, Nancy MP. Developing sustainable business experimentation 

capability–A case study. Journal of Cleaner Production, v. 142, p. 2663-2676, 2017. 

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD), CEO 

Guide to the circular economy. WBCSD, 2017. Disponivel em: 

http://docs.wbcsd.org/2017/06/CEO_Guide_to_CE.pdf Acesso em: 27 de abril de 2018. 

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD); THE 

BOSTON CONSULTING GROUP (BCG), The new big circle: achieving growth and business 

model innovation through circular economy implementation. WBCSD; BCG, 2018.Disponível 

em: http://docs.wbcsd.org/2018/01/The_new_big_circle.pdf Acesso em: 27 de abril de 2018. 

XIANGRU, Meng; WEI, Song. Construction of Third-Party Reverse Logistics About 

Electronics Enterprise Based on Circular Economy. In: Services Science, Management and 

Engineering, 2009. SSME'09. IITA International Conference on. IEEE, 2009. p. 213-216. 

XINYU, Lu; JIAN, Li. Research on the integration of the methods of enterprise value stream 

and material flow—Based on the theory of lean production and circular economy. 



142 
 

In: Industrial Engineering and Engineering Management, 2009. IE&EM'09. 16th 

International Conference on. IEEE, 2009. p. 243-247. 

YANG, Miying et al., Sustainable value analysis tool for value creation. Asian Journal of 

Management Science and Applications, v. 1, n. 4, p. 312-332, 2014 

YANG, Miying; VLADIMIROVA, Doroteya; EVANS, Steve. Creating and Capturing Value 

Through Sustainability: The Sustainable Value Analysis Tool A new tool helps companies 

discover opportunities to create and capture value through sustainability. Research-

Technology Management, v. 60, n. 3, p. 30-39, 2017. 

YIN, Robert K. Estudo de Caso-: Planejamento e Métodos. Bookman editora, 2015. 

ZHENG, Ji Liang; HUANG, Yi; WANG, Zi Qiang. Study on Establishment and Application 

of Circular Economy Evaluation Index System for the Chemical Industry. In: Advanced 

Materials Research. Trans Tech Publications, 2012. p. 3455-3458. 

ZOTT, Christoph; AMIT, Raphael; MASSA, Lorenzo. The business model: recent 

developments and future research. Journal of management, v. 37, n. 4, p. 1019-1042, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

ANEXO A – Questionário para medir maturidade dos processos 

Quadro 11: Questionário para medir maturidade 

Questões 

Respostas 

(escala de 0 

a10) 

Estágio Inicial 

As abordagens de processo são pontuais?  

Os esforços de processo são individuais?  

Existe mais de uma abordagem metodológica e/ou ferramenta de processo?  

As técnicas de levantamento de processo se modificam com frequência?  

O mapeamento de processo fica restrito a um setor?  

Somente algumas pessoas participam das iniciativas de mapeamento de 

processo? 
 

As iniciativas em processo são feitas sem suporte externo?  

Existe muito trabalho não sistematizado?  

Existem problemas que ocorrem com frequência?  

Repetível 

Existem processos documentados?  

Gerenciamento por processos não é importante para sua organização?  

A alta gestão apoia ou participa das iniciativas em processo?  

Existe um propósito para as iniciativas de gerenciamento de processos?  

Existe um repositório de processos mapeados?  

Existe uma metodologia estruturada para o mapeamento de processos?  

Os padrões são comuns para todos?  

Os serviços ofertados são entregues conforme padrões e requisitos 

especificados? 
 

Existem processos cuja execução é planejada e gerenciada?  

Os resultados dos processos são previsíveis?  

Os subprocessos e atividades não são bem definidos?  

Nem todos os processos estão associados aos macro processos?  

Definido 

Todos os processos básicos da organização já estão mapeados?  

Existem processos baseados em gerenciamento de risco ou redesenho de 

processos? 
 

Existem processos disponibilizados na intranet?  

Existe treinamento formal e continuado em gerenciamento por processos?  

Existe um departamento para auxiliar as iniciativas em gerenciamento por 

processos? 
 

As atividades básicas são executadas segundo processos bem definidos e 

seguindo os padrões adotados? 
 

Existe o uso efetivo de indicadores na execução dos processos?  

Continua na próxima página 
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Continuação – Quadro 11: Questionário para medir maturidade 

Questões 

Respostas 

(escala de 0 

a10) 

Gerenciado 

Existe um departamento fixo ao qual deve-se reportar antes de se modificar 

algum processo? 
 

Existe controles tecnológicos nos processos mapeados?  

Existe um controle de custeio dos processos?  

Os processos envolvem mais de uma área?  

Todos os processos, seus requisitos e fatores críticos de sucesso são 

documentados? 
 

Os métodos e a ferramentas são amplamente conhecidos e aceitos?  

Todas as iniciativas de processo seguem a mesma metodologia e são 

aprovadas por um área central? 
 

A organização está focada no gerenciamento de processos?  

Existe uma medição de desempenho detalhada?  

A medição de desempenho detalhada é alimentada e analisada  

periodicamente e sistematicamente? 
 

Existe uma boa margem de acerto nas previsões de desempenho dos 

processos? 
 

Existem métodos para se definir e quantificar a qualidade dos produtos ou 

serviços gerados? 
 

Otimizado 

A gestão dos processos é institucionalizada e é parte das atividades diárias?  

A medição da performance dos processos tem um responsável claro?  

A medição é efetuada e executada por toda a organização?  

Toda a organização é gerida com foco em processos?  

Os processos são alinhados com a estratégia da organização?  

O planejamento estratégico demanda modificação nos processos?  

Existem meios de fornecer feedback sobre o desempenho dos processos?  

As ações de melhoria e inovação são orientadas em dados estatísticos do 

processo e feedback dos clientes? 
 

Todos os processos da organização são mapeados?  

Todos os processos mapeados tem uma definição para o início de seu ciclo 

de melhoria? 
 

Quando a um replanejamento estratégico, os processos impactados são 

definidos e entram no ciclo de melhoria? 
 

Fonte: adaptado de Paulk et al., (2001). 

 

 

 


