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RESUMO 

 

MENA, G. O. Elaboração e aplicação do instrumento PEC para identificar a 

implementação dos princípios atribuídos à economia circular em micro e pequenas 

empresas. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

Atualmente, mais de 90% dos negócios a nível mundial são compostas por micros, pequenas e 

médias empresas (PME). As PME além de desenvolver um papel importante na economia 

mundial e na sociedade gerando emprego, também são fontes consideráveis de poluição 

ambiental. Neste contexto, a implementação da Economia Circular (EC) em empresas deste 

porte é essencial, a qual pode ser alcançada por meio da prática de seus princípios. No entanto, 

dado que no momento não existe uma autoridade indiscutível que consiga definir claramente a 

EC, tem surgido diversos conjuntos de princípios atribuídos à EC (PEC). Por outro lado, a 

maioria dos estudos tem focado em identificar as barreiras, desafios ou benefícios da 

implementação da EC em PME e não na atual implementação do conceito neste porte de 

empresas. Da literatura mencionada anteriormente, uma barreira recorrente que impede a 

implementação da EC pelas PME é o desconhecimento de seu conceito. Deste modo, para 

qualquer estudo que envolva as PME e a EC, o fornecimento prévio de informação é 

imprescindível. Em contraste com estudos anteriores, a presente pesquisa além de identificar 

os princípios e ações atualmente implementadas em uma PME, elaborou um material 

audiovisual, o qual divulga de forma condensada conceitos, definições e termos-chave sobre a 

EC e seus princípios. Como resultado, foi obtido o instrumento nomeado Instrumento PEC, 

desenvolvido por meio de: (i) levantamento dos PEC obtidos pela aplicação da técnica “Bola 

de neve”, (ii) análise do conteúdo das definições dos princípios, (iii) agrupamento estatístico 

dos princípios, segundo suas similaridades e (iv) elaboração de material de divulgação, para 

cada cluster de princípios, complementado por perguntas em questionário. O instrumento foi 

aplicado em uma microempresa, do setor alimentício, localizada no município de São Carlos-

SP. Foram identificados mais de 60 PEC, os quais, segundo as suas similaridades, foram 

agrupados em 5 clusters: (i) Design circular; (ii) Reduzir dentro e fora da empresa;(iii) 

Preservar e estender o que já foi feito; (iv) Otimizar o valor contido nos resíduos; e (v) Gestão 

circular. A partir de cada cluster de princípios foram elaborados 5 vídeos e identificadas 117 

ações, abordadas nos questionários. A aplicação do Instrumento PEC identificou os princípios 

com maior (gestão circular e estender e preservar), médio (reduzir e praticar um design 

circular) e menor (otimização do valor dos resíduos) número de ações implementadas. 

Finalmente, após a aplicação do instrumento o representante da microempresa elencou o apoio 

que foi o material audiovisual no momento de responder os questionários correspondentes a 

cada vídeo. 

 

Palavras-chaves: Economia circular. Microempresa. Pequenas e médias empresas. Resíduos 

sólidos. Desenvolvimento sustentável. 

 

 



 

 

 



     

 

ABSTRACT 

 

MENA, G. O. Elaboration and application of the PEC instrument to identify the 

implementation of the principles attributed to the circular economy in micro and small 

enterprises. 2022. Master Dissertation – (Graduate Program in Hydraulics and Sanitation) –

São Carlos School of Engineering, University of São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

Currently, more than 90% of businesses worldwide are made up of micro, small and medium-

sized enterprises (SMEs). SMEs, in addition to playing an important role in the world 

economy and society by generating employment, the companies are also considerable sources 

of environmental pollution. In this context, the implementation of the Circular Economy (CE) 

in companies of this size is crucial, which can be achieved through the practice of its 

principles. However, as there is currently no indisputable authority that can clearly define the 

CE, several sets of principles attributed to the CE (PEC) have emerged. On the other hand, 

most studies have focused on identifying the barriers, challenges, or benefits of implementing 

CE in SMEs and not on the current implementation of the concept in this size of the company. 

From the literature mentioned above, a recurring barrier that prevents the implementation of 

CE by SMEs is the lack of knowledge of its concept. Thus, for any study involving SMEs and 

EC, the prior provision of information is essential. In contrast to the previous studies, besides 

identifying the principles and actions currently implemented in an SME, produced an 

audiovisual material, which disseminates in a condensed way concepts, definitions, and key 

terms about CE and its principles. As a result of that, the instrument named Instrument PEC 

was obtained, developed through (i) survey of the PEC obtained due to applying the 

"Snowball" technique, (ii) analysis of the content of definitions of the principles, (iii) statistical 

grouping of the principles, according to their similarities and (iv) elaboration of publicity 

material, for each cluster of principles, complemented by questions in a questionnaire. The 

instrument was applied in a micro-enterprise, in the food sector, located in the city of São 

Carlos-SP. More than 60 PECs were identified, which, according to their similarities, were 

grouped into 5 clusters: (i) Circular design; (ii) Reduce inside and outside the company; (iii) 

Preserve and extend what has already been done; (iv) Optimize the value contained in waste; 

and (v) Circular management. From each cluster of principles, 5 videos were created and 117 

actions were identified, addressed in the questionnaires. The application of the PEC Instrument 

identified the principles with the highest (circular management and extend and preserve), 

medium (reduce and practice a circular design) and lowest (optimization of the value of waste) 

number of actions implemented. Finally, after applying the instrument, the representative of 

the microenterprise listed the support provided by the audiovisual material when answering the 

questionnaires corresponding to each video. 

 

Keywords: Circular economy. Microenterprise. Small and medium enterprises. Solid waste. 

Sustainable development. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente o conceito da Economia Circular (EC) tem ganhado um crescente interesse 

(GEISSDOERFER et al.; 2017) como uma forma de superar o atual e dominante modelo de 

produção e consumo linear (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; MERLI; PREZIOSI; 

ACAMPORA, 2018), assim como um meio para alcançar um desenvolvimento sustentável 

(PESCE et al., 2020; SCHROEDER; ANGGRAENI; WEBER, 2019). 

No entanto, a implementação da EC nas PME apresenta grandes desafios (LAHTI; 

WINCENT; PARIDA, 2018). Um exemplo é a existência de mais de 114 definições diferentes 

atribuídas ao conceito da EC (KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017). Neste contexto, 

alguns autores consideram que a EC está em constante evolução. Isto significa que o conceito 

necessita e/ou necessitará de maior desenvolvimento para consolidar sua definição, limites, 

práticas e princípios (MERLI; PREZIOSI; ACAMPORA, 2018; PESCE et al., 2020). 

Uma forma de implementar a EC é por meio de seus princípios (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017). Conhecer, identificar e aplicar os princípios da EC 

podem ajudar a uma empresa ou organização na: tomada de decisão, mudança de 

comportamento; (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; PARIDA et al., 2019; 

SUÁREZ-EIROA et al., 2019; PESCE et al., 2020); identificação de oportunidades e ameaças 

(BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017); e na melhora de sua proposta de valor, 

desenvolvendo operações e processos mais sustentáveis. 

Entretanto, devido as diversas escolas de pensamento que a EC abrange (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013; 

SAUVÉ; BERNARD; SLOAN, 2016) e o crescente interesse por parte dos pesquisadores, no 

conceito, têm surgido diversos conjuntos de princípios (PESCE et al. ,2020). Segundo Pesce et 

al. (2020), esta diversidade de conjuntos pode: i) repetir e redundar desnecessariamente 

determinados conceitos; ii) gerar diferenças significativas, que causem confusão e 

ambiguidade; ou iii) dar origem a um “mercado de princípios”, que incentive organizações e 

stakeholders a adotar os princípios segundo sua conveniência ou interesse (Greenwashing). 

Por outro lado, Katz-Gerro e Sintas (2019) apontam que para uma adoção bem 

sucedida da EC é fundamental a participação das Pequenas e Médias Empresas (PME). A sua 

importância se justifica em que as PME representam 90% das empresas no mercado a nível 

mundial, são as responsáveis por gerar 50% dos empregos e contribuem com até 40% do 
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Produto Interno Bruto (PIB) nas economias emergentes (ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD, 2017; THE WORLD 

BANK, 2021). Não obstante, as PME são responsáveis por vários problemas ambientais, 

embora atualmente exista uma ausência de informação a respeito (WOODARD, 2021). 

Segundo Ormazabal et al. (2018) e Woodard (2021), na França e na Inglaterra, as PME são 

responsáveis por 70% da poluição industrial e mais de 40% das emissões atmosféricas e do 

consumo de água e energia. 

Neste sentido, a adoção da EC por tais empresas é imprescindível. Atualmente, existem 

diversos estudos - realizados na Austrália, China, Itália, Inglaterra, Espanha, Suécia, entre 

outros países - procuraram identificar as barreiras que impedem a implementação da EC pelas 

PME (CALDERA; DESHA; DAWES, 2019; GARCÍA-QUEVEDO; JOVÉ-LLOPIS; 

MARTÍNEZ-ROS, 2020; MURA; LONGO; ZANNI, 2020; ORMAZABAL et al., 2018; 

PATRICIO et al., 2018; RIZOS et al., 2016).  

De acordo com García-Quevedo, Jové-Llopis e Martínez-Ros (2020), Ogunmakinde 

(2019) e Patrício et al. (2018), umas das principais barreiras com que as PME lidam é a falta 

de conhecimento, a qual pode explicar a não adoção da EC nos países em desenvolvimento. 

Por esta razão, Mena et al. (2021) e Ormazabal et al. (2018) indicam que, quando se trata de 

levantar informação nas PME, referente à EC, é preciso o fornecimento de uma definição 

prévia para garantir que a coleta de dados seja verídica. Diante disto, a troca e a disseminação 

de conhecimento e inovação dentro e fora das PME é parte fundamental para uma adoção bem 

sucedida da EC (RIZOS et al., 2016). 

Neste contexto, a presente pesquisa elaborou e aplicou um instrumento que permitiu 

divulgar informação e identificar as ações e os princípios implementados em uma 

microempresa localizada no município de São Carlos-SP. A pesquisa se fundamenta: (i) na 

importância dos princípios da EC na implementação do seu conceito (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017), (ii) no desconhecimento sobre a EC por parte das PME 

(GARCÍA-QUEVEDO; JOVÉ-LLOPIS; MARTÍNEZ-ROS, 2020; OGUNMAKINDE; 2019; 

PATRÍCIO et al.; 2018(iii) na escassa literatura sobre o estado atual das práticas circulares nas 

PME (DEY et al., 2020), e (iv) na influência das micro, pequenas e médias empresas no setor 

econômico social e ambiental (MULLER et al., 2016). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo do presente estudo foi elaborar e aplicar um instrumento que divulgue 

informação condensada sobre os princípios atribuídos à economia circular, e identificar os 

princípios e ações implementados em uma empresa. 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar, analisar e agrupar os princípios atribuídos à economia circular em 

clusters; 

 Reunir, organizar e definir as ações incentivadas pelos clusters de princípios 

obtidos; 

 Identificar os princípios e ações voltadas à Economia Circular implementados em 

uma empresa de pequeno porte. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo apresenta o levantamento de literatura sobre os temas de interesse: 

Economia circular, a importância de seus princípios na implantação do conceito, assim como a 

importância das micro, pequenas e médias empresas para adoção bem sucedida deste conceito. 

Finalmente é abordada literatura sobre a técnica de análise estatística utilizada na metodologia 

do presente estudo. 

 

3.1 A implementação da Economia Circular em pequenas e médias empresas 

3.1.1 A economia circular: Um conceito em evolução 

Nas últimas décadas, uma forma de superar o atual e dominante modelo de produção e 

consumo linear (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; MERLI; PREZIOSI; 

ACAMPORA, 2018) é a criação de modelos de negócios mais circulares. O conceito de 

economia circular (EC) tem ganhado muita atenção nas áreas de pesquisa, indústria e política 

(GEISSDOERFER et al., 2017) já que ela permite alcançar vários dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) como: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 

água e saneamento (ODS 6); garantir o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia (ODS 7); assegurar um crescimento econômico inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos (ODS 8); incentivar padrões 

de produção e de consumo sustentáveis (ODS 12) e proteger, recuperar e promover o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerenciar de forma sustentável e deter a perda de 

biodiversidade (ODS 15) (PESCE et al., 2020; SCHROEDER; ANGGRAENI; WEBER, 

2019).  

Segundo Murray, Skene e Haynes (2017), a EC é um conceito recente, sendo que 

atualmente existem diversas definições atribuídas a este conceito. De acordo com Kirchherr, 

Reike e Hekkert (2017), o relatório da fundação da Ellen Macarthur, publicado em 2012, foi 

um documento chave que impactou a definição da EC. Os autores indicam que 73% das 

publicações científicas que abordam as definições da EC surgiram a partir do ano da 

publicação do relatório. 

De acordo com a Ellen Macarthur Foundation (2012, 2019, 2020), a EC é um sistema 

industrial fundamentado no estudo de sistemas vivos, o qual consiste em ciclos fechados em 

que não existe resíduo. Por meio de um design cuidadoso, este conceito pretende recuperar, 

restabelecer e/ou regenerar os recursos finitos utilizados na produção e no consumo de bens e 
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serviços, a exemplo: da eliminação do uso de produtos tóxicos e do desperdício; da mudança 

do conceito de “fim de vida” ou “obsolescência programada”; do incentivo do uso de energia 

renovável; e da implementação de novos modelos de negócio circulares, na qual o consumidor 

passe a ser o usuário Estes novos modelos de negócio pretendem separar o crescimento 

econômico do consumo de recursos finitos, visando benefícios às empresas, à sociedade e ao 

meio ambiente. 

A EC compreende o gerenciamento dos ciclos de materiais (Figura 3.1), diferenciando 

os nutrientes biológicos dos técnicos. O ciclo biológico compreende o retorno, com segurança, 

de alimentos e materiais biológicos ao sistema (biosfera) com o objetivo de construir e 

regenerar um capital natural. A recuperação do valor contido nos resíduos biológicos pode ser 

realizada por meio de processos mecânicos, biológicos ou químicos como: a extração de 

biogás proveniente de biodigestão ou compostagem e a extração de compostos bioquímicos. 

Por outro lado, o ciclo tecnológico consiste na aplicação de métodos que incluem o 

reuso ou redistribuição; reparo; recondicionamento ou remanufatura; reciclagem; ou 

incineração, em ordem de maior a menor prioridade. Tais métodos garantem o retorno dos 

produtos, componentes e materiais ao sistema (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2012, 2019). 

Figura 3.1 – Fluxograma dos nutrientes tecnológicos e biológicos. 

 
Fonte: Imagem elaborada pela autora e adaptada da Ellen Macarthur Foundation (2014). 
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A origem da EC é considerada desconhecida. Segundo a Ellen Macarthur Foundation 

(2020), isto pode ser explicado pelas diferentes escolas de pensamento das quais decorre a EC. 

Estas escolas são: a Ecologia Industrial1; o design regenerativo2; a economia de desempenho3; 

o berço a berço4; a biomimética5; e a economia azul6. Por outro lado, segundo Ghisellini, 

Cialani e Ulgiati (2016), o conceito de “sistema econômico circular” teve origem nos estudos 

realizados pelo economista ecológico Kenneth E. Boulding, em 1966, publicados no livro 

Economics of Natural Resources and Environment por Pearce e Turner (1989). 

De acordo com Ogunmakinde (2019), os três países pioneiros em implementar 

processos, conceitos, estratégias e políticas considerando o conceito da EC foram a Alemanha, 

o Japão e a China. Para alguns autores, como Mathews e Tan (2011) e Preston (2012), a 

primeira legislação em promover a EC a nível mundial foi a Lei de Promoção da Economia 

Circular da República Popular da China (2009). No entanto, de acordo com Yong (2007), a 

China foi o terceiro país, depois da Alemanha (GERMANY, 1994) e o Japão (JAPAN, 2000) 

em abordar temas relacionas à EC nas suas legislações. 

A forma como a Alemanha, Japão e China abordaram a EC influenciou no enfoque 

dado a este conceito. No Japão e na Alemanha, assim como na União Europeia e outros países 

como Estados Unidos, Coreia e Vietnã, a EC teve um enfoque voltado à gestão dos resíduos 

sólidos (OGUNMAKINDE, 2019; SAKAI et al., 2011; YONG, 2007), à redução dos gases de 

efeito estufa e à não disposição final dos resíduos sólidos em aterros sanitários (SAKAI et al., 

2011).  

Atualmente, não existe uma autoridade reconhecida que defina precisamente o que é a 

EC. Isto deve-se à quantidade, considerável, de escolas de pensamentos que o conceito 

abrange (KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017), pelos diferentes significados que o termo 

                                                 
1 Estuda o fluxo de materiais e energia nos sistemas industriais. Concentra-se nas conexões dentro do ecossistema 

(parques eco-industriais) e incentiva a criação de ciclos fechados de materiais e energia (simbiose industrial) onde 
o que é enxergado como resíduo torna-se insumo (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). 
2 Propões um design com a intenção de reincorporar os materiais aos ciclos produtivos ou biológicos no qual 

tiveram origem, procurando a sua renovabilidade. Esta escola de pensamento sugere que a EC seja também 
definida como uma economia regenerativa (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). 
3 Concentra-se no desempenho (performance) do produto, por meio da redução do uso de recursos, prevenção de 

resíduos, lucro econômico e a criação e emprego (STAHEL, 2008). Da mesma forma sugere produtos em forma 
de serviço (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). 
4 Também conhecida como Cradle to Cradle. Esta escola de pensamento considera os materiais envolvidos nos 

processos industriais e comerciais como nutrientes (técnicos e biológicos) e concentra-se no design com o intuito 

de estabelecer metabolismos biológicos (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). 
5 Inovação inspirada na natureza. Imita o comportamento da natureza e propõe alternativas de solução a projetos 

ou processos de interesse humano (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). 
6 Incentiva os processos inovadores que possam substituir os atuais processos industriais (pesca, aquicultura e 
turismo) no ecossistema oceânico. Procura o crescimento econômico, a inclusão social e a preservação e 

sustentabilidade ambiental dos oceanos (THE WORLD BANK, 2017). 
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“circular” pode representar para um indivíduo ou entidade, ou pelo objetivo que pretende ser 

alcançado por meio do conceito da EC (GLADEK, 2019). Ou seja, de acordo com a 

abordagem ou definição da EC, o conceito pode apresentar diferenças significativas. Exemplos 

de confusão sobre a definição do conceito, é: (i) relacionar a EC com a “reciclagem”, sendo 

que o objetivo da EC advém da “redução” para depois incentivar o “reuso” e já como última 

opção a “reciclagem”, (ii) ou em atribuir o sucesso de sua implementação a uma única parte 

(consumidor, produtor, governo, etc.) do sistema (KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017).  

Segundo Murray, Skene e Haynes (2017), a grande quantidade de definições da EC 

pode fragilizar o objetivo principal da EC e alcançar resultados enganosos. Portanto, os autores 

apontaram a necessidade de dar atenção à definição dada à EC e à identificação de suas 

dificuldades e limitações. Merli, Preziosi e Acampora (2018) e Pesce et al. (2020) relataram 

que a EC pode ser considerada um conceito em evolução, o qual precisa se consolidar. Assim, 

o desconhecimento sobre esta diversidade de informação, a respeito da EC, no futuro pode 

impedir a efetiva implementação do seu conceito (LAHTI; WINCENT; PARIDA, 2018). 

Por outro lado, de acordo com García-Quevedo, Jové-Llopis e Martínez-Ros (2020), a 

implementação da EC é pouco abordada na literatura. Segundo Kirchherr, Reike e Hekkert 

(2017), oferecer estudos de caos da implementação do conceito, as barreiras e a superação 

delas no processo podem ajudar a aprimorar a compreensão da EC. Para isto acontecer, os 

autores mencionaram a importância dos acadêmicos e profissionais em divulgar informação 

sobre a implementação da EC nos meios de comunicação mais populares. 

De acordo com Parida et al. (2019) e Pesce et al. (2020) para implementar o conceito 

da EC existe a necessidade de conhecer e praticar seus princípios. Um princípio é “uma ideia 

ou regra básica que explica ou controla como algo acontece ou funciona” (CAMBRIDGE 

DICTIONARY, 2021). 

Os princípios da EC podem (i) ser utilizados como referência para a tomada de decisão 

e para a mudança do comportamento em uma empresa ou organização (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017; PESCE et al., 2020); (ii) descrever as “estratégias 

teóricas” que explicam como os sistemas de EC operam; (iii) garantir o cumprimento dos 

objetivos de implementação traçados (SUÁREZ-EIROA et al., 2019, p.956); (iv) auxiliar as 

empresas ou organizações a entenderem seu papel a nível micro, meso e macro para assim 

identificarem oportunidades, ameaças e a redesenharem completamente sua proposta de valor, 

avançando para operações e processos mais sustentáveis (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017).  
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As ações de “redução, reuso e reciclagem” conhecidas como as “3R’s” foram e são 

atualmente diretrizes importantes na gestão dos resíduos sólidos. Estas ações permitem 

diminuir o consumo de recursos, a geração e a disposição final dos resíduos (sólidos, líquidos 

ou gasosos) gerados nos processos de produção, distribuição e pós consumo (SAKAI et al., 

2011; YONG, 2007). A China, além de abordar a EC com enfoque na eficiência dos recursos 

das atividades das áreas de produção e consumo (SAKAI et al., 2011; YONG, 2007), também 

adotou as 3R’s como princípios da EC na sua legislação (PRESTON, 2012; YONG, 2007). 

Embora ampla literatura de referência considera estas três ações como princípios da EC 

(GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; JAWAHIR; BRADLEY, 2016; KALMYKOVA; 

SADAGOPAN; ROSADO, 2018; KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017; 

MORSELETTO, 2020; RANTA et al., 2018; REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018; 

SIHVONEN; RITOLA, 2015; URBINATI; CHIARONI; CHIESA, 2017; VAN BUREN et al., 

2016; XIAO; HUANG, 2010), dada a evolução do conceito da EC, diversas instituições 

acadêmicas têm estabelecido diferentes conjuntos de princípios à EC (PESCE et al., 2020), 

como indicado no Quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 – Conjuntos de princípios da Economia Circular identificados (Continua). 

Fonte Princípios Atribuídos à Economia Circular 

British Standards Institution (2017) 

Pensar em sistemas 

Inovação 

Gestão 

Colaboração 

Otimização do valor 

Transparência 

Circle Economy (2020) 

Resíduo é comida 

Design para o futuro 

Incorporação da tecnologia digital 

Preserve e estenda o que já fez 

Priorize recursos regenerativos 

Repensar o URL do modelo de negócio 

Colaborar para criar um valor conjunto 

Ellen Macarthur Foundation 

(2020) 

Design sem resíduos e poluição 

Mantenha produtos e materiais em uso 

Regenere sistemas naturais 

Legenda: URL: Uniform Resource Locator 

 

Fonte: Adaptado de Pesce et al. (2020). 
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Quadro3.1 – Conjuntos de princípios da Economia Circular identificados (Conclusão). 

Fonte Princípios Atribuídos à Economia Circular 

Suárez-Eiroa et al. (2019) 

Design circular 

Ajustando ingressos ao sistema 

Ajustando saídas do sistema 

Fechando o sistema 

Mantendo o valor dos recursos dentro do sistema 

Reduzindo o tamanho do sistema 

Educando para a EC 

Weetman (2016) 

Resíduo é comida 

Crie resiliência através da diversidade 

Usar energia de fontes renováveis 

Pensar em sistemas 

Tonelli e Cristoni (2019) 

Adote tecnologias verdes e concentre-se no uso 

responsável de insumos naturais 

Maximizar a taxa de uso dos ativos 

Circule mercadorias com a maior utilidade 

Minimizar e eliminar as externalidades negativas 

Legenda: URL: Uniform Resource Locator 

 

Fonte: Adaptado de Pesce et al. (2020). 

 

Esta diversidade de princípios apresentados na literatura de referência pode: i) repetir e 

redundar desnecessariamente determinados conceitos; ii) gerar diferenças significativas, que 

provocam confusão e ambiguidade entre os profissionais, ou iii) estabelecer diversos grupos, 

que incentivem o Greenwashing ou a adoção de princípios segundo a conveniência (PESCE et 

al., 2020). É assim que Merli, Preziosi e Acampora (2018) e Pesce et al. (2020), evidenciaram 

que a diversidade de grupos dos princípios atribuídos à EC pode gerar dificuldades na sua 

implementação. 

Nesse contexto, Pesce et al. (2020) desenvolveram um instrumento tipo survey 

aplicado a 10 PME e 09 empresas multinacionais na China, com o intuito de identificar a 

abordagem e a implementação dos princípios da EC. O instrumento partiu de um levantamento 

de literatura de diferentes grupos de princípios atribuídos à EC (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017; CIRCLE ECONOMY, 2020; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2013; SUÁREZ-EIROA et al., 2019; TONELLI, CRISTONI, 2019; WEETMAN, 2016) 

mostrados no Quadro 3.1.  

Para o desenvolvimento do instrumento, os autores adotaram os 6 princípios circulares 

- Pensamento Sistêmico, Inovação, Administração, Colaboração, Otimização de Valor e 

Transparência - estabelecidos pela norma britânica BS 8001:2017. As considerações desta 

escolha foi que a British Standards Institution (2017) i) era uma instituição internacional, que 
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garante a capacidade de divulgação e acessibilidade, ii) estabeleceu princípios que podem ser 

aplicáveis no nível micro das empresas e iii) era capaz de operar no nível de administração e 

de gestão dentro das empresas.  

O instrumento de Pesce et al. (2020) consistiu em um questionário, em que foram 

abordados cada um dos 6 princípios circulares com uma breve definição e quatro afirmações 

sobre a aplicação do princípio na empresa. Para cada afirmação foram estabelecidos 5 níveis 

de concordância por meio de uma escala likert (discordo totalmente, discordo, neutral, 

concordo e concordo totalmente). De forma complementar, o instrumento considerou o 

preenchimento de (no mínimo) uma força, uma fraqueza, uma oportunidade e uma ameaça 

(Análise SWOT) que cada princípio poderia trazer à empresa. 

De acordo com Pesce et al. (2020), os resultados obtidos após a aplicação do 

instrumento foram positivos. As empresas em estudo concordam-fortemente/concordaram com 

61,4% das afirmações abordadas pelos 6 princípios da EC. No entanto, os autores observaram 

a presença de uma lacuna, “crença ou confusão de compromisso”, por parte das empresas, em 

traduzir as afirmações de cada princípios em ações concretas. 

De forma complementar, foi identificado um nível desigual de conhecimento sobre a 

EC entre os entrevistados, o qual poder ter influenciado nos resultados obtidos. Isto foi 

corroborado no estudo realizado por Mena et al. (2021), após replicar o instrumento de Pesce 

et al. (2020) em 6 PME em São Paulo – Brasil. Os entrevistados brasileiros indicaram não ter 

conhecimento de determinados conceitos chave e informaram ter dificuldade no 

preenchimento na análise SWOT do instrumento. 

3.1.2 Importância das pequenas e médias empresas na implementação da economia 

circular 

Segundo a OECD (2017) não existe uma definição a nível internacional sobre Pequenas 

e Médias Empresa (PME). As definições variam de acordo à legislação e ao tamanho da 

economia de cada país. De acordo com Muller et al. (2016), as PME podem ser divididas em 

microempresas, empresas de pequeno porte e empresas de médio porte, sendo que de um total 

de 22 milhões de PME na união europeia, 99% são micros e pequenas empresas. 

A nível internacional as PME desempenham um papel importante na maioria das 

economias, especialmente nos países em desenvolvimento. De acordo com Muller et al. (2016) 

a OECD (2017) e The World Bank (2021), sendo que a sua participação pode ser ainda maior 

incluindo as PME informais. 
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Por outro lado, as PME apresentam impacto significativo ao meio ambiente. Na União 

Europeia, estas empresas são responsáveis por 70% da poluição industrial e de 40 a 45% das 

emissões atmosféricas, além do consumo de água e energia. Um exemplo é que na França as 

PME são responsáveis por mais de 60% dos resíduos industriais gerados (ORMAZABAL et 

al., 2018). 

Contudo, a nível mundial, há escassez de informação relacionada aos resíduos sólidos 

gerados pelas PME (WOODARD, 2021). De acordo com o estudo realizado por Woodard 

(2021), os únicos dados recentes a respeito da geração dos resíduos de estabelecimentos 

comerciais e dos resíduos industriais na Inglaterra foram pulicados em 2011. Como pode-se 

observar na Tabela 3.1, Woodard (2021) indica que 64,3% dos resíduos gerados no setor 

comercial e industrial foram geradas por PME (DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT 

FOOD AND RURAL AFFAIRS, 2011). 

 

Tabela 3.1- Geração de resíduos por porte de empresas, na Inglaterra em 2011. 

Porte 

Empresarial 
Pessoas ocupadas 

Participação no mercado (%) Resíduos gerados 

no setor C&I 

(milhões de t.) 

Resíduos 

Gerados no 

C&I (%) 

União 

Europeia 
Inglaterra 

Micro 1-9 92,2 95,7 5,9 12,32* 

Pequena 10-49 6,5 3,6 10,7 22,34* 

Média 50-250 1,1 0,6 14,2 29,65* 

Grande Mais de 250 0,2 0,2 17,1 35,70 

TOTAL 47,9 
 

Legenda: C&I: Setor comercial e industrial, (*): Porcentagem gerado pelas pequenas e médias 

empresas. 

Fonte: Adaptado de Woodard (2021) 

 

No Brasil a definição de PME é definida segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, 2020), como os negócios com até 500 pessoas 

ocupadas no setor industrial e 99 pessoas ocupadas no setor de comércio e serviços (Quadro 

3.2). 

Quadro 3.2 - Classificação dos estabelecimentos segundo porte. 

Porte empresarial 
Setores 

Industrial Comércio e serviços 

Micro Até 19 pessoas ocupadas Até 9 pessoas ocupadas 

Pequena De 20 a 99 pessoas ocupadas De 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média De 100 a 499 pessoas ocupadas De 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 

Fonte: Sebrae (2020). 
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Segundo o Sebrae (2021) e o Ministério da Economia (BRASIL, 2020), no Brasil, as 

microempresas e pequenas empresas representam mais de 90% dos negócios no país. As 

empresas têm participação superior a 27% no PIB e são responsáveis por mais de 50% dos 

empregos gerados no país. Portanto, são conjuntamente decisivas para a economia. 

De acordo com o estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os 

geradores de resíduos sólidos que - por sua natureza, composição ou volume- não sejam 

semelhantes aos resíduos domiciliares, devem elaborar um plano de gerenciamento dos 

resíduos sólidos gerados (Art. 20). Dentro do conteúdo mínimo do plano de gerenciamento, o 

gerador deve informar claramente a origem, o volume e as características dos resíduos sólidos 

gerados (Art. 21) (BRASIL, 2010). 

Considerando o estabelecido pelo PNRS, o plano atualizado de resíduos sólidos do 

estado de São Paulo não possui dados atualizados da quantidade de resíduos sólidos gerados 

pelas PME no setor industrial: “Os dados no momento disponíveis sobre a geração de resíduos 

industriais e suas características ainda têm 2010 como ano base” (SIMAS et al., 2020, p. 184). 

Dado que esta é a realidade de outros países, Woodard (2021) indica que existe a 

possibilidade de que a quantidade de resíduos sólidos gerados dentro das micro, pequenas e 

médias empresas estejam sendo coletados pelo serviço de coleta regular. Sendo que estas 

empresas podem gerar quantidades superiores às quantidades diárias geradas nas atividades 

domésticas, em residências urbanas, ou nas atividades relacionas aos serviços de limpeza 

urbana. 

Nesse contexto a participação das PME é relevante na economia e no meio ambiente 

(KATZ-GERRO; SINTAS, 2019; MULLER et al., 2016; OECD, 2017; ORMAZABAL et al., 

2018). Sendo que, para uma futura adoção bem-sucedida da EC, a participação deste tipo de 

empresas é essencial (KATZ-GERRO; SINTAS, 2019; PESCE et al., 2020). 

3.1.3 Barreiras das pequenas e médias empresas na implementação da economia 

circular 

De acordo com García-Queved, Jové-Llopis e Martínez-Ros (2020) e Rizos et al. 

(2016), a implementação da EC, oferece uma atratividade financeira - dado o risco 

relativamente baixo de investimento – e incentiva tanto a criação de emprego quanto o 

reconhecimento e a preferência por parte dos stakeholders. Não obstante, estudos recentes, 

realizados entre 2015 e 2020, identificaram que a implementação do conceito da EC por parte 
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das PME apresentam desafios (GARCÍA-QUEVEDO; JOVÉ-LLOPIS; MARTÍNEZ-ROS, 

2020; ORMAZABAL et al., 2018; PATRICIO et al., 2018; RIZOS et al., 2016). 

Como pode-se observar no Quadro 3.3, a falta de conhecimento e de recursos 

financeiros são as barreiras mais recorrentes, que dificultam a adoção da EC, nos 7 estudos 

levantados. A falta de conhecimento está relacionada com a ausência de profissionais 

qualificados em gestão ambiental ou em conhecimentos relacionados à EC (GARCÍA-

QUEVEDO; JOVÉ-LLOPIS; MARTÍNEZ-ROS, 2020; PATRICIO et al., 2018). Já a falta de 

recursos financeiros, ou falta de capital, é um aspecto que pode limitar o acesso das PME às 

tecnologias adequadas, que promova a inovação (CALDERA; DESHA; DAWES, 2019; 

GARCÍA-QUEVEDO; JOVÉ-LLOPIS; MARTÍNEZ-ROS, 2020; MURA; LONGO; ZANNI, 

2020; RIZOS et al., 2016). 

Quadro 3.3 - Barreiras das pequenas e médias empresas na implementação da economia circular. 

Barreiras [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Falta de conhecimento x x x x* x x* x 

Falta de recursos financeiros x x* x x x* x* x* 

Falta de acesso à informação  x x x 
 

x x* 

Dificuldade de encontrar parceiros 

de negócios 
x x* x x 

 
 

 

Falta de interesse do consumidor x x* x* 
  

 
 

Falta de tempo  x  x* x x 
 

Falta de apoio das instituições 

públicas 
x x x* 

 
x x* x 

Cultura ambiental da empresa  x  
 

x  
 

Falta de aconselhamento    x 
 

 x 

Outras barreiras  x  
 

x  
 

Número PME participantes  -- 300 95 2 13 441 254 

Legenda: (*) Barreira mais relevante segundo o(s) autor(es), [1] Van Renswoude, Wolde e Joustra 

(2015), [2] Rizos et al. (2016), [3] Ormazabal et al. (2018), [4] Patricio et al. (2018), [5] Caldera; 

Desha e Dawes (2019), [6] García-Quevedo; Jové-Llopis e Martínez-Ros (2020), [7] Mura; Longo e 

Zanni (2020) 

 

Fonte: Adaptado de Caldera, Desha e Dawes (2019), García-Quevedo, Jové-Llopis e Martínez-Ros 

(2020), Mura, Longo e Zanni (2020), Ormazabal et al. (2018), Patricio et al. (2018), Van Renswoude, 

Wolde e Joustra (2015), Rizos et al. (2016). 

 

Outra barreira na implementação da EC por parte das PME é a falta de acesso à 

informação, a exemplo: (i) da quantidade de recursos utilizados na produção; (ii) do 

conhecimento dos fornecedores; (iii) da identificação das fontes de poluição potencias; (iv) das 

informações sobre logística; (v) do relacionamento da empresa com os stakeholders; (vi) e da 
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quantidade, gerenciamento e custos associados dos resíduos e subprodutos gerados (GARCÍA-

QUEVEDO, JOVÉ-LLOPIS, MARTÍNEZ-ROS, 2020; ORMAZABAL et al., 2018; 

PATRICIO et al., 2018; RIZOS et al., 2016). 

A dificuldade de encontrar parceiros de negócios e a falta de interesse do consumidor, 

são consideradas, também, barreiras que dificultam a implementação da EC (ORMAZABAL 

et al., 2018; RIZOS et al., 2016). No estudo realizado por Ormazabal et al., 2018, as PME 

indicaram que mudar a mentalidade do consumidor (em adotar medidas mais circulares ou 

mudar a sua percepção) requer tempo e inversão (ORMAZABAL et al., 2018; VAN 

RENSWOUDE; WOLDE; JOUSTRA, 2015; RIZOS et al., 2016). Por outro lado, a ausência 

de mercados com oferta e demanda de produtos e serviços circulares, impede encontrar 

parceiros de negócios comprometidos e predispostos a colaborar. Esta barreira está relacionada 

também com a atual dificuldade de encontrar sistemas financeiros que lidem com uma 

economia diferente da linear, em que exista oferta e demanda (ORMAZABAL et al., 2018; 

VAN RENSWOUDE; WOLDE; JOUSTRA, 2015; RIZOS et al., 2016). 

De acordo com o estudo realizado por Patricio et al. (2018), algumas PME consideram 

a implementação da EC uma prática complexa e pouco acessível, dado que a carga 

administrativa relacionada às práticas circulares (ex. monitoramento e comunicação de dados) 

demandam tempo. Nesse sentido, a falta de tempo é considerada uma barreira, já que as PME 

precisam dar atenção e prioridade a seus próprios negócios (CALDERA; DESHA; DAWES, 

2019; GARCÍA-QUEVEDO; JOVÉ-LLOPIS; MARTÍNEZ-ROS, 2020; RIZOS et al., 2016). 

Da mesma forma, García-Quevedo, Jové-Llopis e Martínez-Ros (2020) e Patrício et al. 

(2018) indicaram que a falta de apoio das instituições públicas é uma outra barreira no 

caminho à implementação da EC. As PME precisam de financiamentos ou regulamentos que 

apoiem, orientem, premiem ou de valor às empresas que estão adotando medidas mais 

responsáveis com o médio ambiente. Isto pode ser praticado por meio de incentivos 

econômicos ou fiscais, como: financiamentos, acesso a verbas, redução de impostos, entre 

outros. 

Finalmente tanto a cultura da empresa (RIZOS et al., 2016), a falta de aconselhamento, 

orientação ou ponto de referência onde as PME possam recorrer (MURA; LONGO; ZANNI, 

2020; PATRICIO et al., 2018) e outras barreira como a recessão económica (CALDERA; 

DESHA; DAWES, 2019; RIZOS et al., 2016) são barreiras que podem dificultar a 

implementação de ações mais circulares nas PME. 
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3.2 Aspectos conceituais da análise multivariada por análise de agrupamentos 

Segundo Hair et al. (2009), a Análise de Agrupamentos (AA) é um grupo de técnicas 

multivariadas que tem como objetivo comparar objetos7 segundo a variável estatística, 

especificada pelo pesquisador. A variável estatística é definida como o “... conjunto de 

variáveis ou características que representam os objetos a serem agrupados, usada para calcular 

a similaridade entre objetos” (HAIR et al., 2009, p. 430). 

A AA pode ser utilizada para fins de redução de dados, baseados em uma 

fundamentação teórica estabelecida previamente, assim como a geração de hipóteses relativas 

à natureza dos dados ou hipóteses previamente estabelecidas. É importante indicar que a 

solução de agrupamentos não pode ser generalizável, já que depende das variáveis utilizadas 

(HAIR et al., 2009). 

De acordo com Hair et al. (2009) e Johnson e Wichern (2014), esta análise envolve 

pelos menos três passos: 

 Determinar a medida de similaridade ou associação entre os objetos, para 

determinar o número de clusters, ou grupos, que existem na amostra; 

 Realizar o processo de agrupamento, em que os objetos são distribuídos; 

 Definir o perfil dos objetos ou variáveis para determinar a sua composição. 

A continuação é apresentado o conteúdo teórico o qual permitirá a adoção de 

parâmetros no desenvolvimento da metodologia no presente estudo (Capitulo 4). 

I. Medida de similaridade 

A similaridade é uma medida empírica de correspondência entre objetos a serem 

agrupados (HAIR et al., 2009). Os três métodos mais utilizados para determinar a média de 

similaridade são: medidas correlacionais, medidas de distância e medidas de associação.  

O método mais comumente utilizado par agrupar variáveis quantitativas é o método de 

distâncias. Considerando que quanto maior a distância entre os objetos menor a similaridade, 

tem-se o termo “coeficiente de dissimilaridade” para se referir à distância entre dois objetos. 

No Quadro 3.4, pode se observar alguns coeficientes e suas particularidades. 

 

                                                 
7 Pessoa, produto ou serviço, empresa, respondentes ou qualquer outra entidade que possa ser avaliada 

em uma quantia de atributos (HAIR et al., 2009). 
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Quadro 3.4 – Coeficientes de dissimilaridade. 

N° Nome Coeficiente Observações 

1 Distância Euclideana  
2/1

2

1











jkik

p

k
ij xxD  

É a medida de proximidade mais 

usada 

2 
Distância euclidiana 

quadrada (ou absoluta) 
 2

1
jkik

p

k
ij xxD 



 
Recomendada para os métodos de 

agrupamento centroide e de Ward 

3 
Distância city-block (de 

Manhattan) jkik

p

k
ij xxD 

1

 

Pode conduzir a agrupamentos 

inválidos em variáveis altamente 

correlacionadas 

4 Distância de Camberra 

jkik

jkik
p

k
ij

xx

xx
D





1

 
Definida para variáveis não 

negativas 

Legenda: xik e xjk :valores da k-ésima variável dos objetos i e j contidos na matriz x; p: número de 

variáveis observadas. 

 

Fonte: Adaptado de Gower e Legendre (1986), Johnson e Wichern (2014), Quintal (2006). 

 

O método comumente utilizado para agrupar variáveis qualitativas (ordinais ou 

nominais) é o método de associação. Este tipo de medida permite avaliar o grau de 

concordância entre cada par de objetos através do porcentual de vezes em que ocorre a 

concordância, a qual pode ser determinada por meio de um coeficiente (HAIR et al., 2009; 

JOHNSON; WICHERN, 2014; QUINTAL, 2006). No Quadro 3.5, observa-se os coeficientes 

utilizados para as variáveis do tipo binárias. 

 

Quadro 3.5 - Coeficientes de concordância para variáveis binárias. 

N° Nome Coeficiente Intervalo de variação 

1 Concordância simples (1) 
p

da
Cs


  [0,1] 

2 Rogers e Tanimoto (2)  cbda

da
Cs






2

 
[0,1] 

3 Concordância positiva 
p

a
Cs 

 [0,1]. 

4 Jaccard 
cba

a
Cs


  [0,1]. 

5 Hamann (2) 
   
   cbda

cbda
Cs




  

[-1,1] 

6 Gower e Legendre  
d

cb
a

da
Cs









2

 
[0,1] 

Legenda: (1): Coeficiente adotado para a pesquisa (2) Coeficiente utilizado para comparar 

agrupamentos. 

 

Fonte: Adaptado de Gower e Legendre (1986), Johnson e Wichern (2014), Quintal (2006). 



42 

 

O Quadro 3.5 tem como origem a Tabela 3.2, que consiste em duas variáveis binárias 

(k e i) e o número de contagens (a, b, c, d, e p) segundo a associação entre ambas variáveis 

(JOHNSON; WICHERN, 2014). 

Tabela 3.2 – Tabela de associação. 

 

Objeto k 
Totais 

1 0 

Objeto i 
1 a b a+b 

0 c d c+d 

Totais a+c b+d p=a+b+c+d 

Legenda: a é o número de observações em que estão presentes os dois objetos (k e i); b é o número de 

observações onde está presente unicamente o objeto i; c é o número de observações onde está presente 

apenas no objeto k; e d é o número de observações onde não estão presentes nenhum dos objetos (k e i). 

 

Fonte: Johnson e Wichern (2014). 

 

Como resultado do cálculo da medida de similaridade entre os objetos é obtida uma 

matriz de proximidade (MP). 

II. Processo de agrupamento combinado 

Existem vários procedimentos e regras de agrupamento. Dependendo do procedimento 

se realizará a maximização das diferenças entre clusters de forma proporcional a suas 

variações internas (HAIR et al., 2009 p.447), como se mostra na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Diagrama de agrupamento mostrando variação entre e dentro dos clusters. 

 
Fonte: Hair et al.(2009). 

 

Os algoritmos mais comumente utilizados são o hierárquico e não-hierárquico. Cada 

algoritmo apresenta vantagens e desvantagens, sendo que a aplicação conjunta (método 
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hierárquico combinado com o não-hierárquico) apresenta melhores resultados. Isto se justifica 

na compensação que cada algoritmo tem com respeito ao outro. 

A seguir são apresentados os parâmetros necessários para cada algoritmo de 

agrupamento, utilizados para o desenvolvimento da presente pesquisa. Portanto, foram 

consultados o capítulo 8 do livro Análise multivariada de dados (HAIR et al., 2009) e o 

capítulo 12 do livro Applied Multivariate Statistical Analysis (JOHNSON; WICHERN,2014). 

 Agrupamento hierárquico 

Segundo Hair et al. (2009), o agrupamento hierárquico é o processo de agrupamento 

mais popular, oferecendo várias vantagens como (i) simplicidade na interpretação e análise dos 

dados, (ii) versatilidade, uma vez que permite calcular medidas de similaridade para diferentes 

tipos de variáveis (quantitativas e qualitativas) e (iii) rapidez. Não obstante, este processo pode 

apresentar agrupamentos incorretos, pela susceptibilidade de observações atípicas, assim como 

ter limitações em analisar amostras muito grandes. 

O processo inicia-se considerando que em uma amostra de n observações existem n 

agrupamentos, ou seja, cada elemento amostral é um grupo de tamanho 1, para que, 

posteriormente, sejam agrupados segundo a suas similaridades (HAIR et al., 2009).  

No Quadro 3.6, são apresentados os métodos de agrupação hierárquica mais 

conhecidos, cada um com suas vantagens e desvantagens, de acordo com seus critérios de 

agrupação e os dados de ingresso. 
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Quadro 3.6 – Métodos hierárquicos de agrupamento. 

Método Ligação simples Ligação completa Ligação média Centroide Ward 

N
o
m

e
s Vizinho mais próximo ou 

Menor distância/ single linkage/ 

Nearest Neighbor 

Vizinho mais distante/ 

Maior distância/Complete 

linkage/Farthest Neighbor 

Unweighted Pair-Group 

Method Using the Average 

Approach (UPGMA)/ Average 

linkage 

Unweighted Pair-Group 

Method Using the Centroid 

Approach (UPGMC) 

Minimum variance clustering ou 

Ward’s method of sum-of-squares 

method 

C
ri

té
ri

o
 

Menor distância de qualquer 

objeto de um agrupamento a 

qualquer objeto no outro 

Distância máxima entre 

objetos em cada 

agrupamento 

Distância média entre todos os 

objetos em um agrupamento e 

todos os objetos de outro. 

Distância entre centroides de 

cada agrupamentos 

Distância euclidiana ao quadrado 

entre centroides, visando a mínima 

soma interna de quadrados no 

conjunto completo 

V
an

ta
g
em

 

Versátil, pode definir uma vasta 

gama de padrões de 

aglomeração 

Elimina o problema de 

encadeamento; 

identificado na ligação 

simples; Gera clusters 

compactos compostos de 

objetos muito semelhantes 

entre eles; Considerada a 

mais apropriada para 

inúmeras aplicações 

Não depende de valores 

extremos; A similaridade é 

baseada em todos os elementos 

dos agregados; É menos 

afetada por observações 

atípicas; Gera clusters com 

pequena variação interna, de 

aproximadamente mesma 

variância interna 

Pouco afetado por 

observações atípicas; 

Considera que os objetos 

podem ser representados no 

espaço euclidiano) 

Combina agrupamentos com um 

pequeno número de objetos; Gera 

clusters de aproximadamente 

mesmo tamanho 

D
es

v
an

ta
g
em

 Pode gerar longas e sinuosas 

clusters; Tende a gerar clusters 

não balanceados e irregulares, 

especialmente em grandes 

conjuntos de dados; Não 

considera a estrutura do cluster. 

Representa apenas um 

aspecto dos dados (maior 

distância); Não considera a 

estrutura do cluster. 

Gera cadeias relativamente 

robustas. 

Pode produzir resultados 

confusos. 
Sensível a observações atípicas. 

D
ad

o
s 

d
e 

in
g
re

ss
o

 

Similaridade ou distância. Similaridade ou distância. Similaridade ou distância. Distância. Distância. 

Fonte: Adaptado de Hair et al. (2009) e Johnson e Wichern (2014).
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Dada as características da presente pesquisa, o método de agrupamento adotado foi a Ligação 

Completa (LC). Johnson e Wichern (2014, p.686) detalharam o processo de agrupamento de LC 

conforme segue: 

Definida a MP, chamada Dmxn, onde n são os objetos e m as variáveis: 

























nmnn

m

m

m

iknxm

ddd

ddd

ddd

ddd

dD

......

............

......

......

......

}{

21

33231

22221

11211

 

A LC consiste em: 

(i) Identificar os objetos i, k mais similares à matriz Dnxm,  i, k =1, 2, 3, ...., n 

(ii) Conformar o primeiro cluster ou agrupamento (ik), sendo que: 

d(ik)n=Max{din,dkm}; 

(iii) Modificar a matriz D(n-1)(m-1); 

(iv) Repetir os passos i, ii e iii, até a matriz ser de ordem 2x2. 

O processo gráfico deste agrupamento pode ser representado por meio do gráficos tipo 

árvore, também conhecido como dendrograma, mostrado na Figura 3.3 (a).  

 

Figura 3.3 - Dendrograma ilustrando agrupamento hierárquico. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Após a obtenção do dendrograma, por meio do coeficiente de aglomeração 

(estabelecido pela pesquisadora), são obtidos o número de clusters (Figura 3.3- b) e os 

centroides iniciais de cada cluster. 

 Agrupamento k-means 

O agrupamento k-means, também chamado de agrupamento não hierárquico, é o 

processo que (i) apresenta menor susceptibilidade às observações atípicas ou outliers8; (ii) 

pode analisar uma grande quantidade de dados; e (iii) realiza um processo de otimização na 

conformação dos agrupamentos. Para este processo possui maior confiabilidade é preciso 

definir previamente os centroides dos clusters. Caso os centroides dos clusters sejam 

determinados aleatoriamente, o agrupamento é considerado por possuir características 

inferiores a um agrupamento hierárquico (HAIR et al., 2009; JOHNSON; WICHERN, 2014). 

Este processo de agrupamento, tem como objetivo classificar cada elemento no cluster 

cujo centroide é o mais próximo. São determinados k agrupamentos determinados de forma 

aleatória, onde é minimizada a variabilidade dentro dos conjuntos e maximizada a 

variabilidade fora dos conjuntos (JOHNSON; WICHERN, 2014). 

O processo de agrupamento k-means consiste em: (i) escolher k centroides para iniciar 

o processo de partição dos elementos amostrais; (ii) comparar os elementos do conjunto de 

dados com cada centroide inicial, por meio de uma medida de distância (ex. distância 

euclidiana), sendo que cada elemento é alocado no cluster menos distante ao centroide; (iii) 

recalcular os centroides dos clusters; e (iv) repetir os passos (ii) e (iii) até obter os centroides 

ótimos de maior variação e até que as amostras estejam alocadas no cluster correto 

(JOHNSON; WICHERN, 2014). 

O resultado final, após a aplicação do algoritmo k-means, é o refinamento do 

agrupamento e a obtenção dos centroides finais de cada cluster. 

III. Definição do perfil dos objetos 

Esta fase consiste na descrição dos objetos contidos nos clusters definidos pelo 

agrupamento combinado, para assim compreender as suas particularidades. Para isto, uma 

medida, usualmente utilizada, é o quadro de centroides finais de cada cluster. Aqui, o 

julgamento subjetivo do pesquisador quanto o julgamento empírico são chaves na definição e 

caracterização dos clusters finais (HAIR et al., 2009). 

                                                 
8 Observação substancialmente diferente das outras (ex. valor extremo) em uma ou mais variáveis (HAIR 

et al., 2009). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Este capítulo apresenta os instrumentos e técnicas metodológicas que foram adotados 

em cada etapa da pesquisa, com o intuito de cumprir os objetivos específicos traçados. Quanto 

à abordagem, a pesquisa é qualitativa, pois os dados não são quantificáveis, mas sim avaliados 

em função da compreensão do pesquisador (AZEVEDO; ENSSLIN, 2020). 

O estudo foi dividido em três fases de execução descritos no Quadro 4.1. A primeira 

fase consistiu na análise da literatura, para levantar os princípios atribuídos à economia 

circular (PEC), classificá-los e agrupá-los. A segunda fase propôs um instrumento, 

denominado instrumento PEC, para informar a respeito dos PEC e identificar sua 

implementação em uma empresa de pequeno porte. Para isso, o instrumento PEC foi elaborado 

por meio de um material de divulgação complementado com um questionário. Finalmente, a 

terceira fase consistiu na aplicação do instrumento em um estudo de caso piloto. 

 

Quadro 4.1 – Fases da metodologia da pesquisa. 

Fases Objetivos Etapas Entregas da pesquisa 

F
A

S
E

 1
  

Levantamento 

dos PEC 

Identificar, analisar e 

agrupar os PEC 

Identificar os PEC 
(Técnica bola de neve) 

Conjunto final de 

documentos (Cap. 5.1) 

Lista de PEC (Cap. 5.2) 

Analisar o conteúdo das 

definições dos PEC 
(Análise de conteúdo) 

Estratégias teóricas 
(Cap. 5.3) 

Agrupar os PEC 
(Análise de agrupamento) 

Clusters dos PEC 
(Cap.5.4) 

Caracterização dos 

clusters 
(Cap. 5.5) 

F
A

S
E

 2
 

Proposição de 

instrumento 

Reunir, organizar e 

definir as ações 

incentivadas pelos 

clusters 

Reunir e organizar as 

ações 
(Material de divulgação) Instrumento PEC 

(Cap. 5.6) 
Definir as ações 
(Questionário) 

F
A

S
E

 3
 

Aplicação do 

instrumento 

Identificar os 

princípios e ações 

voltadas à EC 

implementadas em 

uma empresa 

Conduzir um estudo de 

caso piloto. 

Princípios e ações 

implementadas pela 

empresa 
(Cap. 5.7) 

Análise final dos 

resultados 

Análise dos resultados 

obtidos em casa fase 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.1 FASE 1: Levantamento dos princípios atribuídos à economia circular 

4.1.1 Identificação dos princípios 

De acordo com Handcock e Gile (2011), a técnica “bola de neve” (snowball sampling) 

foi utilizada informalmente a partir da década de 1940. No entanto, a definição referência desta 

técnica foi estabelecida por Coleman (1958). De acordo com o autor, a técnica bola de neve é 

definida como: “Um método de entrevistar o ambiente social imediato de um homem 

utilizando as perguntas sociométricas na entrevista para fins de amostragem” (COLEMAN, 

1958, p. 29). Ou seja, a técnica sugere partir de uma amostra pequena de pessoas, onde cada 

entrevistado indicará nomes de pessoas próximas a seu entorno social, os quais se tornarão 

futuros entrevistados do estudo, e estes, por sua vez indicarão novos contatos para continuar 

com a aplicação da entrevista. Isto ocorrerá até obter uma amostra representativa para um 

determinado estudo (TROW, 1958).  

Atualmente, segundo Taherdoost (2016), a técnica bola de neve é considerada um 

método de pesquisa não aleatório, que parte de alguns casos para incentivar a participação de 

outros casos, aumentando assim o tamanho amostral. Nesse contexto, os PEC foram 

identificados por meio da técnica “bola de neve” adotando a metodologia proposta por Wohlin 

(2014). Wohlin (2014) propôs uma guia para aplicar a técnica bola de neve em estudos 

sistemáticos da literatura, como pode se observar na Figura 4.1. 

Figura 4.1 – Etapas da metodologia Bola de neve. 

 
Legenda: (*) Artigo mais relevante/Artigo origem. 

 

Fonte: Adaptado de Wohlin (2014). 
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Considerando que a presente pesquisa partiu de um conjunto inicial de artigos recentes 

(publicados de 2016 - 2020) e que a revisão bibliográfica da pesquisa é do tipo simples e não 

sistemática, optou-se por desconsiderar a técnica “bola de neve para frente” proposta na 

metodologia de Wohlin (2014). 

Para definir o conjunto inicial de documentos, foram utilizadas quatro strings de busca: 

Circular economy AND Principle; Circular economy AND Principle AND Implementation;  - 

Circular economy AND Implementation AND Supply chain; Circular economy AND 

Implementation AND SMEs, elaborados a partir da pergunta de pesquisa: “Quais são os 

princípios atribuídos à Economia Circular?”. 

As bases de dados consultadas foram o Scopus e o Google Acadêmico. Foram 

selecionados artigos revisados por pares e em idioma inglês. A escolha do idioma teve como 

objetivo, evitar confusões com a tradução de determinados termos, que traduzidos para o 

idioma português tinham mais de uma tradução possível (ex: refurbish pode ser encontrada na 

literatura como recondicionar, renovar ou reformar) (GEISSDOERFER et al., 2017). 

O conjunto inicial de documentos foi composto por 23 artigos acadêmicos (vide 

Apêndice 4.1), publicados em 2016 a 2020. Importante indicar que este período de publicação 

surgiu naturalmente' como consequência dos critérios estabelecidos na presente pesquisa. 

Dado o interesse da pesquisa em identificar os PEC, a seleção do conjunto inicial dependeu da 

ausência ou presença do termo “princípio” (prínciple) no conteúdo do artigo. 

Seguindo a metodologia proposta por Wohlin (2014), foram realizadas 3 iterações, 

aplicando a técnica bola de neve para trás, tomando cuidado em identificar os artigos 

referência (conjunto inicial, intermediário e final). Para uma maior rapidez na identificação de 

documentos novos, consultaram-se as referências de cada documento do conjunto inicial e 

intermediário. Deste modo, além do termo principle foi utilizado o termo “economia circular” 

(circular economy). 

Identificados os novos documentos, a inclusão em conjunto final considerou a presença 

das definições dos PEC nos documentos selecionados nas 03 iterações. Para isto, foram 

utilizadas a busca de palavras-chave como Reuse, Reduce, Recicle e Recover além do termo 

principle, no texto do documento.  
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O conjunto final foi conformado tanto por literatura acadêmica como cinzenta9. Isto se 

justifica uma vez que a EC é uma nova área de pesquisa que ainda não foi amplamente 

abordada por artigos revisados por pares, em determinados temas (GEISSDOERFER et al., 

2017). Exemplos de referências da literatura cinzenta são os relatórios editados por 

organizações como as fundações Circle Economy e Ellen Mac Arthur, entre outros. 

Nesse sentido, o conjunto final foi constituído por diversos documentos (vide Apêndice 

4.2) entre: artigos acadêmicos, artigos de congressos, leis, relatórios, livros, diretivas, guias e 

páginas web. A PNRS foi o único documento do conjunto final em outro idioma, diferente do 

inglês, por ser um documento que contém as definições dos 4 PEC (não geração, redução, 

reutilização, reciclagem) e por ser a legislação mais importante sobre resíduos sólidos do país. 

No Quadro 4.2 apresenta-se um resumo das atividades realizadas na pesquisa para cada fase da 

técnica “bola de neve”, seguindo a metodologia proposta por Wohlin (2014). 

Quadro 4.2 – Resumo das atividades realizas para aplicar a técnica bola de neve. 

Atividades Descrição Dados da pesquisa 

1 

Identificação do 

conjunto inicial de 

documentos 

Strings de pesquisa 

Circular economy AND Principle 

Circular economy AND Principle AND 

Implementation 

Circular economy AND Implementation 

AND Supply chain 

Circular economy AND Implementation 

AND SMEs 

Comunidades de origem 
Base de dados Scopus e Google 

Acadêmico 

Conjunto inicial 23 documentos 

Ano de publicação 2020-2016 

Pergunta de pesquisa Quais são os princípios atribuídos à EC? 

Artigos relevantes 

Pesce et al., 2020 

Kirchherr; Reike; Hekkert, 2017 

Ghisellini; Cialani; Ulgiati, 2016 

2 

Iterações 

aplicando a Bola 

de neve para trás 

(Backward 

Snowballing) 

Número de Iterações 3 

Extração de informação Apêndice 4.1 e 4.2. 

Prioridade de leitura do artigo Título, Resumo, Conteúdo 

Regra de inclusão e exclusão 
Textos que considerem definições dos 

PEC 

3 

Definição do 

conjunto final de 

documentos 

Conjunto final 33 documentos 

Ano de publicação 2000-2020 

Países 15  

Legenda: PEC: Princípios atribuídos à Economia circular 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                 
9 Documentos que usualmente não passaram por uma validação, da informação contida ou relatada, por 

pares (revisores especialistas voluntários). Na maioria das vezes são documentos que não são publicados formal 
ou comercialmente, a exemplo de: teses e dissertações, anais de conferências, relatórios, documentos produzidos 

por todos os níveis de governo, vídeos, entre outros (DUDZIAK, 2021). 
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4.1.2 Análise do conteúdo das definições dos princípios 

De acordo com Bardin (2016) e Moraes (1999), a Análise de Conteúdo (AC) é uma 

metodologia de pesquisa baseada em uma técnica controlada, dedutiva e inferencial realizada 

pelo pesquisador. Tem como objeto descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos, alcançando-se um nível alto de compreensão em comparação com a 

leitura comum. Bardin (2016) sugere três etapas para realizar esta análise, conforme indicado 

na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Etapas para o desenvolvimento de uma análise de conteúdo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Bardin (2016). 

 

Nesse contexto, esta etapa consistiu no levantamento e na análise das definições dos 

PEC, contidas nos 33 documentos selecionados anteriormente (conjunto final). Procurou-se 

obter uma descrição condensada dos textos e revelar padrões de comparação, por meio do 

estabelecimento de categorias. O Quadro 4.3 apresenta um resumo da análise de conteúdo 

desenvolvida segundo as características da pesquisa. 
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Quadro 4.3 – Resumo das atividades realizas para a análise de conteúdo da pesquisa. 

Atividades Descrição Dados da pesquisa 

1 

Pré-Análise     

Leitura flutuante 
Estabelecer contato com os 

documentos a analisar 
Conjunto final de documentos  

Escolha de documentos 
Constituição do corpus Matriz PEC x Autores 

Preparação do material Lista de definições por PEC 

Formulação das 

hipóteses e dos objetivos 

Hipótese Existe um conteúdo redundante nos PEC 

Objetivo 
Identificar as similaridades das definições 

dos PEC 

Referenciação dos 

índices 

Unidades de registro 
Critério de corte: Semântica 

Dimensão da análise: Temática 

Unidades de contexto Lista de definições por PEC 

Regras de categorização Econômico, social e ambiental. 

Regras de numeração Binaria (1-0) 

2 Exploração do material 
Administração das técnicas 

no corpus 

Elaborado de forma sistemática (MAXQDA 

v.2020) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As definições dos PEC foram identificadas por meio de uma leitura flutuante, 

utilizando palavras-chave, como foi indicado na parte final da técnica bola de neve. O conjunto 

de definições dos PEC constituíram o corpus da análise. 

Com o objetivo de obter um panorama geral dos PEC, primeiramente elaborou-se uma 

matriz em formato Excel, com as seguintes informações: nome do PEC, referência, ano, e tipo 

de documento. Em seguida, foram criadas listas de documentos independentes, em formato 

Word, para cada PEC com as definições estabelecidas por autor(es) (vide Apêndice 4.3), como 

é mostrado na Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Matriz de definições e lista de definições por princípio. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A hipótese para poder realizar a AC foi que, existe um conteúdo redundante nos PEC 

identificados. E o objetivo da análise foi identificar as similaridades dos PEC segundo a suas 

definições teóricas. Para isso, foram identificados parâmetros de similaridade, baseados em 

categorias estabelecidas ao longo da análise de conteúdo. 

Após sucessivas leituras das definições dos PEC, e de acordo com objetivo da AC, 

foram definidas as unidades de registro (UR), unidades de dimensão e unidade de contexto 

(UC). De acordo com Bardin (2016, p.135), as UR são definidas como as unidades de 

significação codificadas correspondentes a um segmento do conteúdo que surgirão 

espontaneamente da leitura dos textos. Para a presente pesquisa, a unidade de dimensão das 

UR foi a análise temática (vide apêndice 4.4). Esta análise consistiu em identificar “núcleos de 

sentido” cuja presença ou frequência de aparição possuía significado para o objetivo analítico 

(BARDIN, 2016 p.135). Finalmente a UC ou o segmento da mensagem a ser analisada, foram 

as listas de definições, em sua forma integral.  

A partir da UR foram definidas Estratégias Teóricas (ET), as quais “... permitem o 

cumprimento dos objetivos traçados e, ao mesmo tempo, estão necessariamente ligados às 

estratégias práticas de implementação” (SUÁREZ-EIROA et al., 2019, p.956). As ET foram 

definidas a partir da premissa: “O PECn permite...” ou “O PECn incentiva...” sob o enfoque de 

uma empresa frente à EC.  

Considerando que o conceito da EC é alcançar a sustentabilidade, as ET foram 

classificadas em três aspectos: econômico, social e ambiental (KRISTENSEN; MOSGAARD, 

2020). No entanto, algumas ET podem ser classificadas tanto no aspecto ambiental quanto no 

econômico ou social, a decisão final foi estabelecida a critério da pesquisadora, considerando o 

embasamento teórico do estudo. 

A partir da literatura estudada com relação à EC, observou-se que a temática de 

resíduos é amplamente abordada. De forma geral, notou-se uma tendência dos PEC em 

incentivar a redução e o tratamento dos resíduos sólidos, porém o termo “resíduos” também é 

relacionado com a emissão de gases e efluentes. Nesse sentido, optou-se por adotar 

unicamente o termo “resíduo” na ET-3.2, uma vez que este termo aborda tanto os resíduos 

sólidos quanto os gasosos e líquidos. 

Finalmente, dependendo do nível de detalhe, algumas ET foram subdivididas em ET 

mais especificas como indica o Quadro 4.4. 
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Quadro 4.4 – Lista de categorias para a análise de conteúdo. 

Código Lista de estratégias teóricas 

  1. Aspecto Econômico 

ET-1.1 Criar mercados eficientes e diversos 

ET-1.2 Obter incentivos e financiamentos 

ET-1.3 Modelos de negócio circulares 

ET-1.3.1 Design de produtos 

ET-1.3.1.1 Projetar evitando o uso de materiais perigosos 

ET-1.3.1.2 Projetar evitando a geração de resíduos 

ET-1.3.1.3 Projetar reduzindo o uso de recursos finitos 

ET-1.3.1.4 Projetar utilizando recursos renováveis 

ET-1.3.1.5 Projetar considerando ciclos biológicos e técnicos 

ET-1.3.1.6 Projetar produtos multifuncionais 

ET-1.3.1.7 Virtualizar os produtos 

ET-1.3.2 Aumentar a eficiência na produção 

ET-1.3.3 Criar e otimizar o valor 

ET-1.3.4 Compreender o sistema no qual se está inserido 

ET-1.3.5 Fomentar uma gestão responsável do uso dos recursos 

ET-1.3.6 Implementar tecnologias eficientes e inovadoras 

ET-1.3.7 Fornecer informação de forma transparente 

ET-1.3.8 Possuir resiliência 

ET-1.3.9 Possuir ciclos de "feedback" 

ET-1.3.10 Praticar a colaboração 

  2. Aspecto Social 

ET-2.1 Incentivar a educação circular 

ET-2.2 Incentivar o conhecimento circular 

ET-2.3 Melhorar a qualidade de vida e criação de emprego 

ET-2.4 Ampliar a responsabilidade do consumidor 

ET-2.5 Modificar o padrão de consumo 

  3. Aspecto Ambiental 

ET-3.1 Gestão dos recursos naturais 

ET-3.1.1 Regenerar ou recuperar os recursos naturais 

ET-3.1.2 Preservar os recursos naturais 

ET-3.2 Gestão dos resíduos 

ET-3.2.1 Minimizar e eliminar as externalidades negativas 

ET-3.2.2 Reduzir os impactos ambientais 

ET-3.2.3 Fortalecer a gestão e gerenciamento 

ET-3.2.4 Reduzir a geração de resíduos 

ET-3.2.4.1 Reutilizar 

ET-3.2.4.2 Remanufaturar 

ET-3.2.4.3 Recondicionar 

ET-3.2.4.4 Reparar 

ET-3.2.4.5 Compartilhar 

ET-3.2.4.6 Ressintetizar 

ET-3.2.4.7 Reaproveitar 

ET-3.2.5 Recuperar resíduos gerados 

ET-3.2.5.1 Reciclar resíduos técnicos 

ET-3.2.5.2 Reciclar resíduos biológicos 

ET-3.2.5.3 Recuperar a energia residual 

ET-3.2.5.4 Recuperar após fase de aterro 

Legenda: ET: Estratégia Teórica. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Dado que o número de definições por PEC foi variável, a presente pesquisa optou por 

uma medida binária para representar a frequência de aparições de determinada ET nas 

definições de cada PEC. Onde 1 (um) representa a presença e 0 (zero) a ausência de 

determinada ET na definição de determinado PEC. 

Definidas as ET e a regra de numeração, foi realizada a exploração do material de 

forma cíclica e circular (MORAES, 1999). Desta forma, foram realizadas diversas leituras no 

conteúdo, retornando de forma periódica aos dados, refinando progressivamente as ET e 

procurando significados mais explícitos. 

A análise foi realizada de forma sistemática, por meio do software MAXQDA 

Analytics Pro 2020. O software é utilizado para realizar pesquisas do tipo qualitativa ou de 

métodos mistos (qualitativa-quantitativa), permite analisar o conteúdo de textos em imagens, 

arquivos de áudio, vídeo, sites, tweets, discussões de grupos de foco, respostas de pesquisas, 

entre outros (MAXQDA, 2020). 

Finalizada a AC, gerou-se a matriz binária (vide Anexo 4.1), nomeada Matriz de 

Comparação (MC), a qual indica a presença ou ausência da ET nos PEC, como mostra a 

Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Representação gráfica da Matriz de comparação obtido pelo programa MAXQDA. 

 
Legenda: (1): Presença da ET na definição do princípio, PEC: Nome do princípio atribuído à economia 

Circular. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.1.3 Agrupamento dos princípios 

A última etapa consistiu no agrupamento dos PEC por meio da análise de 

agrupamentos (AA), explicado detalhadamente no capítulo 3.2. Esta etapa teve como objetivo 

simplificar e revelar as relações entre os PEC (objetos) tomando como referências a presença 

ou ausência das ET, estabelecidas na fase anterior. 

I. Medida de similaridade 

A análise partiu da caracterização das variáveis do estudo. Considerando que as 

variáveis são qualitativas ordinais dicotômicas10 (ou binárias), a medida de similaridade foi 

obtida pelo método de associação (Vide Quadro 3.5), o qual foi determinado por meio do 

Coeficiente de Concordância Simples (CCS). 

A partir da MC, obtida pelo software MAXQDA, comparou-se os PEC entre si. Em 

cada comparação foi gerado um CCS, e como resultado foi gerada uma Matriz de Proximidade 

(MP), conforme apresentado na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Representação gráfica da Matriz de Proximidade obtido pelo programa SPSS.  

 
Legenda: n: número total de princípios, PEC: Princípios atribuídos à Economia Circular. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                 
10 Variável métrica binaria utilizada para representar uma única categoria de uma variável não-métrica, 

expressada em termos de 1s e 0s. Ex. Sexo: Masculino (0) e Feminino (1) ou Presença: Sim (1) ou não (0). (HAIR 

et al., 2009). 
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II. Processo de agrupamento 

Determinada a MP (Anexo 4.2) foi realizado o agrupamento dos PEC aplicando o 

método de agrupamento combinado, primeiramente pelo método de agrupamento hierárquico 

e posteriormente pelo não-hierárquico. O primeiro método permitiu identificar o número de 

clusters preliminares e seus centroides iniciais. Já o processo de agrupamento não-hierárquico 

otimizou a estrutura dos clusters e dos centroides finais. 

Dado que a presente pesquisa tem como interesse identificar agrupamentos maiores, as 

observações atípicas ou outliers11, não foram consideradas devida a baixa alteração na análise 

em questão. Da mesma forma, não foi necessário padronizar os dados, uma vez que as 

variáveis são do tipo dicotômicas (variam entre 1 e 0) e não possuem valores de diferentes 

escalas ou magnitudes (HAIR et al., 2009). 

 Agrupamento hierárquico 

A ligação escolhida no método de agrupamento hierárquico foi a Ligação Completa 

(LC), também conhecida como Vizinho mais distante (vide Quadro 3.6) (HAIR et al., 2009). 

Dado que este processo de agrupação é complexo em relação a quantidade de objetos e 

variáveis, foi utilizado o programa estatístico IBM Statistical Package for the Social Sciences 

estatistic 26 (SPSS). 

O número de clusters foi determinado considerando um coeficiente de aglomeração de 

0,48 (vide Anexo 4.3). O valor do coeficiente estabelecido (0,48) deve-se ao fato de que em 

valores mais próximos a 0,50 e 1 a heterogeneidade nos agrupamentos aumentou. Ou seja, foi 

observada a criação de mais de um cluster constituído por um único princípio. 

O agrupamento final foi validado comparando a estrutura de agrupação obtida na LC 

utilizando os coeficientes de Rogers, Tanimoto e Hamann (vide Quadro 3.5), onde os três 

coeficientes proporcionaram resultados idênticos (Consultar anexo 4.4, 4.5 e 4.6). De forma 

complementar, foram obtidos os centroides iniciais (Anexo 4.7) correspondentes a cada 

cluster. 

 Agrupamento k-means 

A composição e a localização dos centroides iniciais de cada cluster, obtidas pelo 

agrupamento hierárquico, foram otimizadas por meio do método k-means (Ver Tabela 5.11). 

                                                 
11 Observação substancialmente diferente das outras (ex. valor extremo) em uma ou mais variáveis (HAIR et al.,  

 2009). 
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De forma complementar, como parte de uma segunda validação foram comparadas as 

composições finais dos clusters, obtidos por cada algoritmo de agrupamento.  

 

Tabela 4.1 – Tamanho dos clusters determinados pelos agrupamentos hierárquico e k-means. 

Cluster Hierárquico k-means 

1 15 15 

2 4 4 

3 15 14 

4 18 19 

5 13 13 

Total 65 65 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com a Tabela 4.1, após o refinamento da composição dos clusters, pelo 

agrupamento k-means, apenas dois PEC mudaram do cluster 3 para o cluster 4. Nesse sentido, 

a estrutura inicial obtida pelo agrupamento hierárquico foi mantida com uma variação não 

significativa (aproximadamente 3%). 

III. Definição do perfil dos objetos 

O terceiro e último passo consistiu na caracterização e designação de nomes para cada 

cluster em função da representatividade das estratégias teóricas (ET) e dos centroides finais 

obtidos (HAIR et al., 2009). 

Seja uma matriz de centroides finais com 5 cluster (1, 2, 3, 4 e 5) agrupados em função 

a 6 ET (A, B, C, D, E e F), como é representado na Figura 4.6. 

Figura 4.6 – Representação gráfica da matriz de centroides finais, obtido após o agrupamento k-means.  

 
Legenda: ET: Estratégias teóricas, ---: Escolha de valores. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As considerações, adotadas pela presente pesquisa, para a definição do perfil dos 

clusters foram: 

 Quanto mais próximo a “1” (um) o valor do centroide, maior a participação do 

cluster em incentivar a implementação de determinada ET para alcançar a EC 

(o caso das ET-B, D, E e F na Figura 4.6). 

 No caso de dois ou mais clusters apresentarem valores de centroides similares 

entre si, a ET foi atribuída a critério da pesquisadora, a qual avaliou os PEC 

presentes por cluster e as definições teóricas dos PEC em questão (o caso da 

ET-A na Figura 4.6). 

De forma complementar, para a nomeação dos clusters, foi considerada a distância de 

cada PEC ao centroide do cluster onde pertence. 

Segundo Hair et al. (2009), Johnson e Wichern (2014) a distância dos elementos (PEC) 

amostrais aos centroides finais permite definir o PEC mais representativo do agrupamento, 

sendo que quanto menor a distância, maior a importância. No entanto, dado que a distância dos 

centroides é determinada pela distância euclidiana entre os elementos, esta medida não é 

significativa para o tipo de variável da presente pesquisa (nominais dicotômicas). 

Nesse sentido, a distância de cada PEC ao centroide do cluster (Consultar Anexo 4.8) 

foi utilizada de forma referencial, sendo que o nome atribuído a cada cluster foram definidos 

de acordo ao critério da pesquisadora. 

Finalmente, de acordo com os ‘segmentos codificados’, obtidos de análise de conteúdo 

fornecido pelo programa MAXQDA, foram elaboradas definições para cada ET. No Quadro 

4.5 é apresentado um resumo das atividades realizadas, segundo a metodologia proposta por 

HAIR et al. (2009). 
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Quadro 4.5 – Resumo das atividades da análise de agrupamentos da pesquisa 

N° Atividades Descrição Dados da pesquisa 

1 

Definição dos 

objetivos da análise 

de agrupamentos 

Definição do objetivo da AA 
Simplificar e relevar relações entre 

os PEC 

Seleção de variáveis Extralegais teóricas (ET) 

2 

Projeto de pesquisa 

em análise de 

agrupamentos 

Definição do tamanho da amostra 39 ET 

Identificação das observações 

atípicas 
Não foram identificadas 

Definição da medida de 

similaridade entre objetos 
Concordância simples 

Padronização de dados Não foi realizada. 

3 

Determinação de 

agrupamentos e 

avaliação do ajuste 

geral 

Escolha do método de agrupamento Combinado (hierárquico e k-means) 

Algoritmo de aglomeração Ligação completa 

Instrumento SPSS 

Definição do número de clusters Coeficiente de aglomeração 

4 
Interpretação dos 

agrupamentos 

Análise dos centroides de cada 

cluster 
Tabela 4.2 

(Discutido nos resultado) 

Eleição de nome para cada cluster Anexo 4.8 

5 
Validação e perfil 

dos agrupamentos 

Validação da solução de 

agrupamentos 

Comparação de agrupamentos pelo 

método hierárquico e k-means 

Perfil de agrupamentos 
Definição de ET e atribuição de 

nomes 

Legenda: PEC: Principios atribuidos à EC 

 

Fonte: Adaptado de HAIR et al. (2009) 

 

Para finalizar, na Figura 4.7 é mostrado o processo metodológico para a obtenção final 

dos clusters, aplicando a AA, por meio de um agrupamento combinado. 

 

Figura 4.7 – Processo metodológico do agrupamento dos princípios. 

 
Legenda: ET: Estratégias teóricas, PEC: Princípios atribuídos à Economia Circular Escolha de valores. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 



    61 

 

 

4.2 FASE 2: proposição do instrumento PEC 

A segunda fase consistiu em reunir o conteúdo teórico de cada cluster e organizá-lo de 

uma forma condensada, simples e didática. Para tanto, foi elaborado um material de 

divulgação. De forma complementar, foram definidas as ações incentivadas por cada cluster, 

as quais foram traduzidas em forma de perguntas e organizadas em um questionário.  

A proposição do instrumento PEC adotou como referência o instrumento desenvolvido 

por Pesce et al. (2020) e considerou as dificuldades identificadas por Mena et al. (2021) 

(consultar o capítulo 3.1.1). Considerando que ambas pesquisas indicaram a falta de 

conhecimento como um barreira para a implantação dos PEC, a presente pesquisa elaborou um 

instrumento composto material áudio visual, com o intuito de ajudar na divulgação de 

informação, complementado por um questionário, ambos em formato online. 

 

4.2.1 Elaboração de material de divulgação 

A partir das definições de cada ET de acordo com o perfil de cada cluster, foram 

elaborados 6 roteiros (Apêndice 4.5 a 4.10) os quais foram registrados, em um único roteiro, 

na Câmara Brasileira do libro (Vide Anexo 4.9). Cada roteiro abordou tanto a parte 

introdutória quanto teórica de cada um dos 5 clusters, definições chave e exemplos (obtidos da 

literatura) de como implementar ações relacionadas aos PEC. 

Posteriormente, por meio do programa Canvas Pro (versão estudante) e Adobe Pro, 

foram produzidos 6 vídeos (um para cada seção), com uma duração aproximada de 5 a 10 

minutos. 

4.2.2 Elaboração de questionário on-line 

A segunda atividade consistiu na elaboração de questionário com as perguntas 

referentes à implementação das ações relacionadas aos PEC. O questionário foi realizado em 

formato online na plataforma do Google Forms. 

Segundo Yin (2001), um protocolo para um estudo de caso, além de conter o 

instrumento, “... também contém os procedimentos e as regras gerais que deveriam ser 

seguidas ao utilizar o instrumento”. Nesse sentido, com o objetivo de formular perguntas de 

forma eficiente, foi elaborado um protocolo (vide apêndice 4.11), indicando os objetivos de 

cada pergunta elaborada. 
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O questionário foi dividido em 12 seções, em que cada seção foi dividida em 2 partes, 

conforme apresentado na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Formato das seções. 

 
Legenda: S: sim, N:não, NA: não se aplica, PNR: prefiro não responder, JA: já aplicado, ___pergunta 

geral, ----- Item. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A primeira parte consistiu na apresentação do vídeo, para, em seguida, responder o 

questionário de acordo com o conteúdo apresentado no vídeo. A segunda parte consistiu em 4 

perguntas gerais: 

 

i. Depois de ter assistido ao vídeo, o que sua empresa faz/aplica? 

A primeira pergunta teve como objetivo identificar as ações relacionadas a cada 

cluster, que estão sendo aplicadas pela PME. Para cada item foram dadas 

alternativas de resposta fechadas como: Sim, Não, Não se aplica e Prefiro não 

quero responder, sendo que:  

 Sim: significa que a empresa faz, aplica ou implementa; 

 Não: significa que a empresa não faz, aplica ou implementa; 

 Não se aplica: significa que o item não faz sentido para o tipo de processo 

ou atividade que a empresa faz; 
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 Prefiro não responder: significa que a empresa não sabe ou não quer 

responder. 

 

ii. Sua empresa teria interesse em aplicar os conceitos apresentados nesta 

seção? 

A segunda pergunta geral, teve como objetivo conhecer se a empresa teria 

interesse em aplicar futuramente as ações propostas em cada vídeo. O 

respondente podia indicar que: Já aplica, Sim, Não e Prefiro não quero 

responder, como respostas fechadas. 

iii. Caso SIM quais conceitos? 

A terceira pergunta geral foi do tipo aberta para que o respondente indicasse 

quais conceitos a empresa teria interesse em aplicar, caso tenha respondido sim 

na pergunta anterior. 

iv. Ficou com alguma dúvida ou teve alguma dificuldade em entender algum 

conceito? Caso SIM qual? 

A quarta pergunta geral do tipo aberta, teve como objetivo avaliar a clareza dos 

vídeos e da informação proporcionada. 

 

4.3 FASE 3: Aplicação do Instrumento PEC 

A terceira fase teve como objetivo identificar os princípios e ações voltadas à EC 

implementados por uma empresa. Para isto foi conduzido um estudo da caso piloto. Esta fase 

dividiu-se em três atividades: 

4.3.1 Elaboração de Protocolos 

Com o objetivo de coletar informação de forma eficiente e validar o instrumento foram 

elaborados dois protocolos: 

 O primeiro coletou informação referente a empresa, quanto ao número de 

funcionários, o tempo que atua no mercado, suas características como o tipo de 

clientes, abrangência, nível de produção, quantidade de consumo de produtos, 

geração média e gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, participação em 

atividades sociais, entre outros (vide Apêndice 4.12). 
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 Já o segundo protocolo foi utilizado na aplicação e validação do instrumento, 

em que foram indicados os procedimentos, orientações e perguntas (vide 

Apêndice 4.13). 

 

4.3.2 Condução do estudo de caso piloto 

De acordo com Yin (2001), um estudo de caso é “...uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da via real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (p.32). O 

autor também indica que um estudo de caso piloto, ajuda ao pesquisador a validar o 

instrumento de pesquisa desenhado, já que ele é aplicado de forma prévia, sendo que nessa 

fase de teste podem surgir sugestões para a melhorar da coleta dos dados, a apresentação do 

conteúdo e os procedimentos a serem utilizados na fase de aplicação. 

Nesse sentido, com o intuito de aplicar o “instrumento PEC” e identificar possíveis 

ineficiências, sugestões de melhora ou adaptações, foi conduzido um estudo de caso piloto. 

I. Seleção do estudo de caso piloto 

Selecionou-se uma microempresa de alimentos, dado o impacto deste porte de empresa 

na economia, sociedade e meio ambiente no Brasil (SEBRAE, 2020). Foram realizadas visitas 

às instalações da empresa entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Previamente foi 

elaborada uma carta de apresentação indicando brevemente o tema da pesquisa e os objetivos 

(Vide apêndice 4.14). Da mesma forma, com o intuito de conhecer a microempresa, foram 

quantificados os resíduos gerados em três semanas, dada as características da pandemia 

(COVID-19) a pesagem foi realizada de forma não detalhada, mas sim com um controle do 

tipo de resíduo. 

II. Aplicação do instrumento 

A aplicação do instrumento foi realizada de forma on-line. Para isso foi enviado um 

link da plataforma Google Meet e foi solicitada a sua gravação. O envio do instrumento e a 

liberação dos vídeos foram realizados no dia da aplicação, com prévia indicação das instruções 

e avisos necessários, como o tempo de duração (1 hora em média) e a não realização de 

perguntas até a conclusão do instrumento. 

Concluída a aplicação do instrumento, de forma complementar foram realizadas 05 

perguntas (vide Apêndice 4.12), que tiveram como objetivo avaliar a qualidade da informação 

fornecida, dúvidas e sugestões de aprimoramento. As respostas obtidas foram transcritas e 
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analisadas. Para o uso dos trechos transcritos, foi solicitada a autorização por escrito ao gerente 

da microempresa. 

 

4.3.3 Análise final dos resultados 

A atividade final, consistiu no encerramento da pesquisa, apresentando os resultados 

obtidos (AZEVEDO; ENSSLIN, 2020). Finalmente, para poder fornecer uma informação 

compreensível para o público geral, os resultados foram organizados seguindo uma ordem 

lógica, para isto foram utilizados gráficos, tabelas e figuras. 



66 

 

 

 



    67 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Conjunto final de documentos do corpus da pesquisa 

 

A seguir são apresentadas as características do conjunto final de documentos (vide 

Apêndice 4.2) que ajudaram no levantamento dos PEC. O conjunto de 33 documentos esteve 

conformado por: artigos acadêmicos, artigos de congressos, leis, relatórios, livros, diretivas, 

guias e páginas web (Tabela 5.1).  

Tabela 5.1- Tipo de documentos do conjunto final. 

Tipo de Documento Quantidade 

Artigo de periódico 15 

Livro 2 

Diretiva 2 

Lei 5 

Guia 1 

Artigo de Congresso 3 

Relatório 4 

Página web 1 

Total 33 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com a Figura 5.1, os documentos selecionados foram publicados entre 2000 

e 2020, sendo os anos de 2016 (12,12%) e 2018 (21, 21%) os de maior quantidade de 

publicações de interesse para o presente estudo. Os anos de 2000, 2009, 2014 e 2020 os de 

menor quantidade de publicações de interesse, apenas uma por ano. 

 

Figura 5.1 – Número de publicações por ano. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quanto à origem, os autores principais estão distribuídos em 15 países. Os países com 

maior número de publicações foram: Holanda, China e Reino Unido (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 – Países com maior número de publicações. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2 Princípios atribuídos à Economia Circular identificados 

 

Aplicada a técnica “bola de neve” (Capítulo 4.1), foram levantados 172 PEC (Apêndice 

5.1). Desconsiderando os princípios duplicados (segundo o nome), foi obtido um total de 65 

PEC. No Quadro 5.1 pode-se observar os PEC organizados em ordem cronológica, do mais 

antigo ao mais recente. Da mesma forma, o Quadro apresenta o número de vezes que foram 

citados pelas 3212 referencias. 

Quadro 5.1 – Lista dos princípios atribuídos à economia circular e número de referências que os citam 

(continua). 

N° Nome do princípio 
Referências 

por PEC 

1 Prevenção 5 

2 Redução; 15 

3 Reuso; 18 

4 Reciclagem; 18 

5 Recuperar; 12 

6 Reparar; 6 

7 Minimização do transporte de bens intermediários; 1 

8 Química como núcleo do Parque Eco-industrial; 1 

9 Repensar; 3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                 
12 Considerando que a lei da China publicada em 2009 e atualizada em 2018 foram consideradas como 

uma única referência para a elaboração destes Quadro. 
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Quadro 5.1– Lista dos princípios atribuídos à economia circular e número de referências que os citam 

(continua). 

N° Nome do princípio 
Referências 

por PEC 

10 Resíduo é comida; 3 

11 Design para o futuro; 1 

12 Incorporação da tecnologia digital; 1 

13 Preserve e estenda o que já fez; 1 

14 Priorize recursos regenerativos; 1 

15 Repensar o URL do modelo de negócio; 1 

16 Colaborar para criar um valor conjunto; 1 

17 Design sem resíduos; 4 

18 Crie resiliência através da diversidade; 4 

19 Usar energia de fontes renováveis; 6 

20 Pensar em sistemas; 5 

21 Pensar em cascatas; 1 

22 Compartilhar valores; 1 

23 Quanto menor o loop, mais lucrativo e eficiente em termos de recursos é; 1 

24 Loops não têm começo nem fim; 1 

25 A velocidade dos fluxos circulares é crucial; 1 

26 A propriedade contínua é econômica; 1 

27 Uma economia circular precisa de mercados funcionais; 1 

28 Design circular; 2 

29 Distinção entre componentes consumíveis e duráveis de um produto; 1 

30 Preserve e aprimore o capital natural; 2 

31 Otimize a produção de recursos; 2 

32 Fomentar a eficácia do sistema; 2 

33 Recondicionar; 5 

34 Remanufatura; 7 

35 Resintetizar; 1 

36 Reaproveitar; 4 

37 Design adequado; 1 

38 Reclassificação de materiais; 1 

39 Redesign; 1 

40 Recusar; 4 

41 Inovação; 1 

42 Gestão; 1 

43 Colaboração; 1 

44 Optimização do valor; 1 

45 Transparência; 1 

46 Perspectiva de sistemas; 1 

47 Extensão da vida útil do produto; 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 5.1 – Lista dos princípios atribuídos à economia circular e número de referências que os citam 

(conclusão). 

N° Nome do princípio 
Referências 

por PEC 

48 Maximização do valor dos recursos; 1 

49 Ecoeficiência; 1 

50 Re-minerar; 1 

51 Re-servitização; 1 

52 Ingressos circulares; 1 

53 Design do produto; 1 

54 Design do processo; 1 

55 Fluxo circulares; 1 

56 Ajustando ingressos ao sistema; 1 

57 Ajustando saídas do sistema; 1 

58 Fechando o sistema; 1 

59 Mantendo o valor dos recursos dentro do sistema; 1 

60 Reduzindo o tamanho do sistema; 1 

61 Educando para a EC; 1 

62 
Adote tecnologias verdes e concentre-se no uso responsável de insumos 

naturais; 
1 

63 Maximizar a taxa de uso dos ativos; 1 

64 Circule mercadorias com a maior utilidade 1 

65 Minimizar e elimine as externalidades negativas. 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se observar que os primeiros PEC foram a prevenção, redução, reuso, reciclagem 

e recuperação, da mesma forma os PEC recentes foram à minimização de externalidades, 

educação, criação de valor e adoção de tecnologias verdes. 

Com o intuito de poder observar graficamente os autores que mencionam cada conjunto 

de PEC, foi elaborado um diagrama de rede13 (Figura 5.3). No diagrama, os PEC são 

apresentados em cor vermelha e o(s) autor(es) em cor verde. Sendo que, quanto maior o 

número de menções por diferentes autores, maior o tamanho do nó do PEC. Já no caso do(s) 

autor(es), o tamanho do nó está relacionado com a quantidade de PEC que o autor(es) 

estabeleceram. 

 

                                                 
13 Realizado no software livre VOSviewer. 
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Figura 5.3 – Diagrama de rede dos princípios e autores (VOSviewer). 

 
Legenda 

Abreviação Nome do Principio Abreviação Nome do principio 

AjstIngSist Ajustando ingressos ao sistema MinExtNeg 
Minimizar e elimine as externalidades 
negativas 

AjstSaidSist Ajustando saídas do sistema MinTranspIntr 
Minimização do transporte de bens 
intermediários 

ColabValConjt Colaborar para criar um valor conjunto OmProdRec Otimize a produção de recursos 

DesignAdq Design adecuado Persp.Sist Perspectiva de sistemas 

DifCosumDurav 
Distinçãoentre componentes consumíveis e 
duráveis de um produto 

PresrvExtFez Preserve e estenda o que já fez 

EducandEC Educando para a EC PrevAprCapNat Preserve e aprimore o capital natural 

EficaSist Fomentar a eficácia do sistema PropCont A propriedade contínua é econômica 

ExtVidProd Extensão da vida útil do produto QuimNuclPE 
Química como núcleo do Parque 

Ecoindustrial 

FechSist Fechando o sistema ReclafMat Reclassificação de materiais  

IncorpTecDigt Incorporação da tecnologia digital RecRegenrt Priorize recursos regenerativos 

LoopMenor 
Quanto menor o loop, mais lucrativo e 
eficiente em termos de recursos é 

RedTamSist Reduzindo o tamanho do sistema 

LoopSemFim Loops não têm começo nem fim ResilDiversd Crie resiliência através da diversidade 

MantValSist 
Mantendo o valor dos recursos dentro do 
sistema 

RpnsURLnegoc Repensar o URL do modelo de negocio 

MaxTaxUso Maximizar a taxa de uso dos ativos TecVerdUsoResp 
Adote tecnologias verdes e concentre-se 
no uso responsável de insumos naturais 

MaxValPrdo Maximização do valor dos recursos UsrEnrgFontRenv Usar energia de fontes renováveis 

MercadFunc 
Uma economia circular precisa de mercados 
funcionais 

VelFluxCirc 
A velocidade dos fluxos circulares é 
crucial 

MerMaiorUtild Circule mercadorias com a maior utilidade  
 

Legenda: CE: Circle Economy, EMF: Ellen Macarthur Foundation, MC: McKinsey & Company, UE: 

União Europeia. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No diagrama, observa-se a conformação de 4 grupos. No primeiro grupo, localizado na 

parte esquerda da imagem, predomina-se princípios mais antigos atribuído à EC (4Rs). O 

segundo grupo, localizado na área central da imagem, é formado pelos PEC estabelecidos pela 

Fundação Ellen Macarthur, sendo que pelo menos um PEC foi considerado nos 3 outros 

grupos criados pela British Standards Institution (2017), Circle Economy (2020) e por Suárez-

Eiroa et al. (2019). 

Como indica o Quadro 5.2, 38,5%, dos PEC majoritariamente citados, foram 

estabelecidos pelas legislações do Japão (JAPAN, 1991) e da Alemanha (GERMANY, 1994), 

atualizados em 2000 e 2012, respectivamente (JAPAN, 2000; GERMANY, 2012). Segundo 

Mathews e Tan (2011), as duas legislações, foram consideradas base da Lei para a promoção 

da Economia Circular da China (CHINA, 2009). 

 

Quadro 5.2 – Referência base dos princípios majoritariamente citados. 

Nome dos princípios Referência mais antiga 

Reuso Japan (2000) 
Reciclagem Japan (2000) 

Redução Japan (2000) 

Recuperar Japão (2000) 

Remanufatura Sihvonen e Ritola (2015) 

Reparar Xiao e Huang (2010) 

Usar energia de fontes renováveis Ellen Macarthur Foundation (2012) 

Prevenção Japan (2000) 

Pensar em sistemas Ellen Macarthur Foundation (2012) 

Reaproveitar Van Buren et al. (2016) 

Design sem resíduos Ellen Macarthur Foundation (2012) 

Crie resiliência através da diversidade Ellen Macarthur Foundation (2012) 

Recusar Van Buren et al. (2016) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Do levantamento realizado, pode-se observar um incremento de PEC a partir da 

promulgação da lei que promoveu a EC na China. Enquanto que 30,8% dos PEC 

majoritariamente citados foram estabelecidos pela fundação Ellen Macarthur em 2012. Isto 

indica o grau de relevância que essa fundação representa no desenvolvimento da EC, assim 

como as suas contribuições significativas no tema. 

Como indica a Figura 5.4, pode-se observar que mais de 50% dos 65 PEC são 

mencionados por uma única referência. 
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Figura 5.4 – Porcentagem de menções dos 65 princípios pelas 32 referências. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Realizando uma análise de Pareto (OLIVEIRA; ALLORA; SAKAMOTO, 2005) dos 

65 PEC, organizados de acordo com a quantidade acumulada de referências que mencionam 

cada princípio (Apêndice 5.2), pode-se observar que 31 PEC representam 80% do total de 

menções (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5 – Análise de Pareto dos 65 princípios de acordo as menções da literatura. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para futuros estudos, os 31 princípios poderiam ser adotados como o tamanho amostral 

de maior representatividade dos PEC de acordo com a literatura. No entanto, os demais PEC 
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(20%), mesmo com um número menor de menções, podem conter princípios relevantes para a 

EC, a exemplo dos PEC: Inovação; Gestão, colaboração; Transparência; Educação para a EC 

e; Minimizar e eliminar as externalidades negativas. 

Finalmente, observou-se a presença de PEC com nomes ou títulos diferentes, mas com 

definições similares, a exemplo dos PEC: “Design sem resíduo” (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2012, 2013; JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 2013; KRISTENSEN; 

MOSGAARD, 2020), “Design apropriado” (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016) ou 

“Design para o reuso” (LEWANDOWSKI, 2016), os quais possuem definições similares, ou 

dos PEC: “Resíduo é comida” (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012; EUROPEAN 

COMMISSION, 2014), “Redesign do sistema” (PRESTON, 2012), “Resíduo=comida” 

(WEETMAN, 2016) e “Usar os resíduos como recursos” (CIRCLE ECONOMY, 2020). 

Além disso, foram identificados alguns PEC com nomes e conteúdo específicos e em 

alguns casos confusos. A exemplo dos PEC: “Química como núcleo do Parque Eco-industrial”, 

“Minimização do transporte de bens intermediários” (XIAO; HUANG, 2010); “Repensar o URL 

do modelo de negócio” (STAHEL, 2013), “Design do processo” (TANTAU; MAASSEN; 

FRATILA, 2018) e “Minimizar e elimine as externalidades negativas” (TONELLI; CRISTONI, 

2019). 

Nesse contexto, a pesquisa corrobora com o apresentado por Pesce et al (2020), já que 

os diversos grupos de PEC oferecidos na literatura geram confusão e limitam a implementação 

do conceito e podem desvirtuam o objetivo principal da EC. 

5.3 Estabelecimento das Estratégias Teóricas  

 

As 45 ET estabelecidas no presente estudo, foram divididas de acordo com os três 

aspectos da sustentabilidade (econômico, social e ambiental). A continuação, mostra-se quais 

das ET foram majoritariamente abordadas pelos 65 PEC. 

Aspecto Econômico 

 

O aspecto econômico foi composto por 20 ET, das quais 3 ET são principais. De 

acordo com a Tabela 5.2, apenas 20% dos 65 PEC visam Obter incentivos e financiamentos, 

em comparação com a quantidade de PEC que tem interesse em Criar mercados eficientes e 

diversos (78,5%) ou em incentivar Modelos de negócio circulares (96,9%). 
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Tabela 5.2- Estratégias teóricas principais – Aspecto econômico. 

Aspecto Econômico Código N° PEC %. 

Criar mercados eficientes e diversos ET-1.1 51 78,5 

Obter incentivos e financiamentos ET-1.2 13 20,0 

Modelos de negócio circulares ET-1.3 63 96,9 

Total de PEC  65  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dado que a maioria dos PEC abordam em suas definições ações relacionadas a 

Modelos de negócio circulares (ET-1.3), a partir desta ET foram criadas 10 ET. Como pode-se 

observar na Tabela 5.3, Criar e otimizar valor (ET-1.3.3) e o Design de produtos (ET-1.3.1) 

foram estratégias incentivadas por mais da metade dos 63 PEC. No entanto, Fornecer 

informação de forma transparente (ET-1.3.7) e Possuir resiliência (ET-1.3.8) foram as ET 

menos abordadas unicamente por 10 PEC cada uma 

 

Tabela 5.3- Estratégias teóricas decorrentes da ET-1.3 – Aspecto econômico. 

Aspecto Econômico Código N° PEC %. 

Modelos de negócio circulares ET-1.3 63 
 

Design de produtos ET-1.3.1 41 65,1 

Aumentar a eficiência na produção ET-1.3.2 16 25,4 

Criar e otimizar valor ET-1.3.3 52 82,5 

Compreender o sistema no qual se está inserido ET-1.3.4 30 47,6 

Fomentar uma gestão responsável do uso dos 

recursos 
ET-1.3.5 23 36,5 

Implementar tecnologias eficientes e inovadoras ET-1.3.6 27 42,9 

Fornecer informação de forma transparente ET-1.3.7 10 15,9 

Possuir resiliência ET-1.3.8 10 15,9 

Possuir ciclos de "feedback" ET-1.3.9 17 27,0 

Praticar a colaboração ET-1.3.10 27 42,9 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De forma similar, dado que 65,1% dos princípios que incentivam modelos circulares 

(ET-1.3.1), incentivam estratégias relacionadas com o design, foram estabelecidas 7 estratégias 

(Tabela 5.4). Dos 41 PEC que tratam sobre o Design de produtos, 87,8% incentivam projetar 

considerando ciclos biológicos e técnicos (ET-1.3.1.5), isto confirma a prioridade da EC em 

promover ciclos limpos que permitam circular os produtos, sustâncias e materiais no sistema. 

Embora, cerca de 20% dos princípios incentivam que o design considere Virtualizar os 

produtos (ET-1.3.1.7) ou Projetar produtos multifuncionais (ET-1.3.1.6). 
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Tabela 5.4- Estratégias teóricas decorrentes da ET-1.3.1 – Aspecto econômico. 

Aspecto Econômico Código N° PEC %. 

Design de produtos ET-1.3.1 41 
 

Projetar evitando o uso de materiais perigosos ET-1.3.1.1 12 29,3 

Projetar evitando a geração de resíduos ET-1.3.1.2 19 46,3 

Projetar reduzindo o uso de recursos finitos ET-1.3.1.3 22 53,7 

Projetar utilizando recursos renováveis ET-1.3.1.4 20 48,8 

Projetar considerando ciclos biológicos e técnicos ET-1.3.1.5 36 87,8 

Projetar produtos multifuncionais ET-1.3.1.6 6 14,6 

Virtualizar os produtos ET-1.3.1.7 8 19,5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Aspecto social 

 

O aspecto social foi composto pela menor quantidade de estratégias (5 ET). Como 

indica a Tabela 5.5, 53,8% e 40% dos 65 PEC incentivam o conhecimento (ET-2.2) e uma 

educação circular (ET-2.1), respectivamente. As duas ET valorizam a capacidade, do 

funcionário ou consumidor da empresa, em implementar ações circulares, assim como o 

reconhecimento dado à pesquisa cientifica como uma forma de poder alcançar a inovação. Por 

outro lado, apenas 17 PEC se preocupam em Modificar o padrão de consumo (ET-2.5), e uma 

menor quantidade em Melhorar a qualidade de vida e criação de emprego (ET-2.3). Sendo a 

última ET menos incentivada, pelos 65, Ampliar a responsabilidade do consumidor (ET-2.4). 

 

Tabela 5.5- Estratégias teóricas principais –Aspecto Social. 

Aspecto Social Código N° PEC % 

Incentivar a educação circular ET-2.1 26 40,0 

Incentivar o conhecimento circular ET-2.2 35 53,8 

Melhorar a qualidade de vida e criação de emprego ET-2.3 13 20,0 

Ampliar a responsabilidade do consumidor ET-2.4 11 16,9 

Modificar o padrão de consumo ET-2.5 17 26,2 

Total de PEC  65  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Aspecto Ambiental 

 

O aspecto ambiental foi composto por 20 ET, similar ao aspecto econômico. Como 

indica a Tabela 5.6, o aspecto apresenta 2 ET principais: Gestão dos recursos naturais (ET-

3.1) e Gestão dos resíduos (ET-3.2), em que cada uma é abordada por 80% e 96,9% dos 65 

PEC, respectivamente. 
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Tabela 5.6- Estratégias teóricas principais –Aspecto Ambiental. 

Aspecto Ambiental Código N° PEC % 

Gestão dos recursos naturais ET 3.1 52 80,0 

Gestão dos resíduos ET 3.2 63 96,9 

Total de PEC  65  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com a tabela 5.7, dos 52 princípios que abordam temas referentes à Gestão 

dos recursos naturais (ET-3.1), mais de 90% incentivam Preservar os recursos naturais (ET-

3.1.2). Enquanto, uma menor quantidade dos PEC procuram Regenerar ou recuperar os 

recursos naturais (ET-3.1.1). 

 

Tabela 5.7- Estratégias teóricas decorrentes da ET-3.1– Aspecto Ambiental. 

Aspecto Ambiental Código N° PEC % 

Gestão dos recursos naturais ET 3.1 52 
 

Regenerar ou recuperar os recursos naturais ET-3.1.1 17 32,7 

Preservar os recursos naturais ET-3.1.2 49 94,2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De forma similar, a partir dos 63 PEC que incentivam a Gestão dos resíduos (ET-3.2) 

foram estabelecidas 5 novas ET. Na Tabela 5.8, pode-se observar similaridade entre o número 

de PEC que incentivam Fortalecer a gestão e gerenciamento (ET-3.2.3) dos resíduos gerados 

e Reduzir e Minimizar e eliminar as externalidades negativas (ET- 3.2.1). No entanto 73% dos 

PEC incentivam Reduzir a geração de resíduos (ET-3.2.4) e 58,8% os impactos ambientais 

(ET-3.2.2), assim como Recuperar os resíduos gerados (ET-3.2.5). 

 

Tabela 5.8- Estratégias teóricas decorrentes da ET-3.2 – Aspecto Ambiental. 

Aspecto Ambiental Código N° PEC % 

Gestão dos resíduos ET 3.2 63 
 

Minimizar e eliminar as externalidades negativas ET-3.2.1 30 47,6 

Reduzir os impactos ambientais ET-3.2.2 37 58,7 

Fortalecer a gestão e gerenciamento ET-3.2.3 34 54,0 

Reduzir a geração de resíduos ET-3.2.4 46 73,0 

Recuperar resíduos gerados ET-3.2.5 37 58,7 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A ET 3.2.4 e 3.2.5 originaram 7 e 4 novas estratégias, respectivamente, apresentadas 

nas Tabelas 5.9 e 5.10. Conforme indica a Tabela 5.9, existem diversas formas de Reduzir a 

geração de resíduos (ET 3.2.4). Dos 41 PEC, a estratégia majoritariamente incentivada é a 

Remanufatura (ET-3.2.4.2), já que apresenta uma oportunidade interessante de se 

complementar com a reciclagem (no caso de produtos modulares). Ao passo que Ressintetizar 

(ET-3.2.4.6) é a estratégia menor incentivada, escolhida após ter esgotado todas as formas de 

concerto e reuso individual (ET-3.2.4.1, ET-3.2.4.3, ET-3.2.4.4, e ET-3.2.4.7) ou coletivo (ET-

3.2.4.5) 

 

Tabela 5.9- Estratégias teóricas decorrentes da ET-3.2.4 – Aspecto Ambiental. 

Aspecto Ambiental Código N° PEC % 

Reduzir a geração de resíduos ET-3.2.4 46 
 

Reutilizar ET-3.2.4.1 38 82,6 

Remanufaturar ET-3.2.4.2 40 87,0 

Recondicionar ET-3.2.4.3 37 80,4 

Reparar ET-3.2.4.4 30 65,2 

Compartilhar ET-3.2.4.5 23 50,0 

Ressintetizar ET-3.2.4.6 11 23,9 

Reaproveitar ET-3.2.4.7 18 39,1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como indica Tabela 5.10, dos 37 PEC que incentivam Recuperar os resíduos gerados 

(ET-3.2.5), mais de 80% incentivam Reciclar (ET-3.2.5.1 e ET-3.2.5.2) e apenas 37,8% 

Recuperar a energia residual (ET-3.2.5.3). Por outro lado, a estratégia incentivada unicamente 

por 1 PEC foi Recuperar após fase de aterro (ET-3.2.5.4). 

 

Tabela 5.10- Estratégias teóricas decorrentes da ET-3.2.5 – Aspecto Ambiental. 

Aspecto Ambiental Código N° PEC % 

Recuperar resíduos gerados ET-3.2.5 37 
 

Reciclar resíduos técnicos ET-3.2.5.1 32 86,5 

Reciclar resíduos biológicos ET-3.2.5.2 31 83,8 

Recuperar a energia residual ET-3.2.5.3 14 37,8 

Recuperar após fase de aterro ET-3.2.5.4 1 2,7 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesse contexto, dos três aspectos da sustentabilidade, observou-se que os PEC 

incentivaram, principalmente, estratégias referentes ao aspecto ambiental, seguido de 
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estratégias referentes ao aspecto econômico e em menor quantidade de estratégias referentes 

ao aspecto social. Isto indica que a EC prioriza incentivar ações que visam diminuir o impacto 

ambiental, preservar os recursos naturais e otimizar o valor contido nos resíduos, para 

posteriormente obter lucro ou benefício econômico (segunda prioridade) e, finalmente, 

promover melhor qualidade de vida na sociedade (última prioridade). 

 

5.4 Clusters de princípios atribuídos à economia circular 

Segundo as suas similaridades, os 65 PEC foram classificados em 5 grupos ou clusters. 

Os nomes atribuído a cada clusters, tiveram como referência à PNRS (BRASIL, 2010) e à 

primeira norma internacional sobre princípios da economia Circular (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017). Apresentado no Quadro 5.3. 

 

Quadro 5.3 – Características dos clusters. 

Cluster N° 
Quantidade de 

PEC no cluster 
Nome 

PEC 

referência 

1 15 Preservar e estender o que já foi feito Reuso* 

2 4 Reduzir dentro de fora da empresa Reduzir* 

3 14 Design circular 
Não geração*-

Prevenção* 

4 19 
Otimizar o valor contido nos 

 Resíduos 

Reciclar e 

Recuperar* 

5 13 Gestão Circular Gestão** 

Legenda: (*) PNRS, (**) British Standards Institution. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação ao número de PEC por cluster, observou-se que o cluster N° 2 foi 

composto pelo menor número de princípios. Já o maior cluster foi o N° 4 composto por 19 

princípios. Na Figura 5.6, mostra-se a composição dos 5 clusters. 
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Figura 5.6 – Diagrama em rede da 

composição dos clusters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado a partir do Programa NodeXL. 
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5.5 Caracterização dos clusters 

O perfil ou caracterização dos agrupamentos foi realizado segundo a presença das ET 

com maior incidência nos centroides finais obtidos na análise de agrupamentos (Tabela 5.11).  

 

Tabela 5.11 – Centroides finais, obtidos pelo método k-means (continua). 

Estratégias teóricas 
Clusters 

1 2 3 4 5 

ET-1.1 Criar mercados eficientes e diversos 0,67 0,00 0,93 0,84 0,92* 

ET-1.2 Obter incentivos e financiamentos 0,00 0,00 0,21 0,16 0,54* 

ET-1.3.1.1 
Projetar evitando o uso de materiais 

perigosos 

0,13 0,75* 0,36 0,05 0,08 

ET-1.3.1.2 Projetar evitando a geração de resíduos 0,13 0,75* 0,71 0,11 0,15 

ET-1.3.1.3 Projetar reduzindo o uso de recursos finitos 0,07 1,00* 0,86 0,16 0,15 

ET-1.3.1.4 Projetar utilizando recursos renováveis 0,00 0,75 0,86* 0,21 0,08 

ET-1.3.1.5 
Projetar considerando ciclos biológicos e 

técnicos 

0,13 0,75 0,79* 0,74 0,46 

ET-1.3.1.6 Projetar produtos multifuncionais 0,00 1,00* 0,00 0,05 0,08 

ET-1.3.1.7 Virtualizar os produtos 0,00 1,00* 0,21 0,00 0,08 

ET-1.3.2 Aumentar a eficiência na produção 0,07 1,00* 0,21 0,26 0,23 

ET-1.3.3 Criar e otimizar valor 0,80 0,50 0,79 1,00* 0,62 

ET-1.3.4 
Compreender o sistema no qual se está 

inserido 

0,07 0,25 0,57 0,53 0,77* 

ET-1.3.5 
Fomentar uma gestão responsável do uso dos 

recursos 

0,00 0,25 0,50 0,21 0,85* 

ET-1.3.6 
Implementar tecnologias eficientes e 

inovadoras 

0,20 0,50 0,57* 0,42 0,46 

ET-1.3.7 Fornecer informação de forma transparente 0,00 0,25 0,00 0,11 0,54* 

ET-1.3.8 Possuir resiliência 0,00 0,00 0,21 0,21 0,23* 

ET-1.3.9 Possuir ciclos de "feedback" 0,20 0,00 0,00 0,37 0,54* 

ET-1.3.10 Praticar a colaboração 0,00 0,00 0,36 0,47 1,00* 

ET-2.1 Incentivar a educação circular 0,47 0,75* 0,36 0,11 0,69 

ET-2.2 Incentivar o conhecimento circular 0,53 0,50 0,71* 0,37 0,62 

ET-2.3 
Melhorar a qualidade de vida e criação de 

emprego 

0,40* 0,50* 0,14 0,05 0,15 

ET-2.4 Ampliar a responsabilidade do consumidor 0,13 0,75* 0,00 0,00 0,46 

ET-2.5 Modificar o padrão de consumo 0,73 0,75* 0,07 0,00 0,15 

ET-3.1.1 Regenerar ou recuperar os recursos naturais 0,07 0,00 0,50* 0,37 0,15 

ET-3.1.2 Preservar os recursos naturais 0,93* 0,75 0,79 0,84 0,38 

ET-3.2.1 
Minimizar e eliminar as externalidades 

negativas 

0,07 0,75 1,00* 0,42 0,31 

ET-3.2.2 Reduzir os impactos ambientais 0,73 1,00* 0,86 0,37 0,23 

ET-3.2.3 Fortalecer a gestão e gerenciamento 0,40 0,00 0,50 0,58 0,77* 

ET-3.2.4.1 Reutilizar 0,93* 0,75 0,43 0,79 0,00 

ET-3.2.4.2 Remanufaturar 0,87* 0,50 0,43 1,00 0,00 

Legenda: (*) ET relevante no cluster 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 5.11 – Centroides finais, obtidos pelo método k-means (conclusão). 

Estratégias teóricas 
Clusters 

1 2 3 4 5 

ET-3.2.4.3 Recondicionar 0,87* 0,50 0,36 0,89 0,00 

ET-3.2.4.4 Reparar 0,80* 0,50 0,07 0,79 0,00 

ET-3.2.4.5 Compartilhar 0,40 1,00* 0,00 0,68 0,00 

ET-3.2.4.6 Ressintetizar 0,40* 0,00 0,00 0,26 0,00 

ET-3.2.4.7 Reaproveitar 0,40 0,75* 0,00 0,47 0,00 

ET-3.2.5.1 Reciclar resíduos técnicos 0,13 0,50 0,57 0,95* 0,15 

ET-3.2.5.2 Reciclar resíduos biológicos 0,00 0,25 0,79 0,89* 0,15 

ET-3.2.5.3 Recuperar a energia residual 0,00 0,00 0,29 0,53* 0,00 

ET-3.2.5.4 Recuperar após fase de aterro 0,07* 0,00 0,00 0,00 0,00 

Legenda: (*) ET relevante no cluster 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É importante indicar que existem ET que, a critério da pesquisadora, foram 

estabelecidos como relevantes (ET-1.1, ET-3.2.4.2 e ET-3.2.4.3) ou compartilhadas por dois 

clusters (ET-2.3). 

Continuação são apresentados e discutidos os perfis de cada cluster. 

 

5.5.1 Preservar e estender o que já foi feito 

O primeiro cluster foi composto segundo suas similaridades, por 15 PEC: 

1. Prevenção; 

2. Reuso; 

3. Reparar; 

4. Preserve e estenda o que já fez; 

5. Quanto menor o loop mais lucrativo e 

eficiente em termos de recursos é; 

6. A propriedade contínua é econômica; 

7. Fomentar a eficácia do sistema; 

8. Recondicionar; 

9. Remanufatura; 

10. Ressintetizar; 

11. Reaproveitar; 

12. Extensão da vida útil do produto; 

13. Re-minerar; 

14. Re-servitização; 

15. Maximizar a taxa de uso dos ativos. 

 

O primeiro cluster de PEC apresenta, em sua maior parte, estratégias correspondentes 

ao aspecto ambiental (Tabela 5.12). Em que o reuso, remanufatura, reparo, entre outras ET 

similares, são incentivadas. Para a implementação de estas estratégias a mão de obra é 
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fundamental. Nesse sentido a ET correspondente ao aspecto social é a criação de emprego 

(ET-2.3) 

 

Tabela 5.12 – ET relevantes do Cluster N°1. 

Estratégia Teórica Incidência 
Aspecto 

E S A 

ET-2.3 Melhorar a qualidade de vida e criação de emprego 0,40 
 

x 
 

ET-3.1.2 Preservar os recursos naturais 0,93 
  

x 

ET-3.2.4.1 Reutilizar 0,93 
  

x 

ET-3.2.4.2 Remanufaturar 0,87 
  

x 

ET-3.2.4.3 Recondicionar 0,87 
  

x 

ET-3.2.4.4 Reparar 0,80 
  

x 

ET-3.2.4.6 Ressintetizar 0,40 
  

x 

ET-3.2.5.4 Recuperar após fase de aterro 0,07 
  

x 

Total -- 1 7 

Legenda: E: Econômico, S: Social e A: Ambiental. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Definições das ET representativas do cluster 

A partir da análise de conteúdo foram elaboradas definições para cada ET do primeiro 

cluster de princípios. 

 

ET-2.3 (I): Criação de emprego 

O primeiro cluster promove a criação de emprego, já que o trabalho é considerado uma 

fonte de energia renovável no contexto da EC (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2013; STAHEL, 2013). Os sistemas e modelos de negócios circulares planejam incrementar a 

demanda deste tipo de energia física. Portanto, a demanda de mão de obra e de recursos 

humanos é materializada em oportunidade de emprego na sociedade (STAHEL, 2013). A 

recuperação, o reparo, a remanufatura, o recondicionamento, a prestação de serviço-produto, 

entre outros, são exemplos claros de atividades que se desenvolvem em função deste tipo de 

energia (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2012; JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 2013; SUÁREZ-EIROA et al., 

2019; WEETMAN, 2016). 
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ET-3.1.2 - Preservar os recursos naturais 

Procura regular a extração dos recursos naturais dentro dos valores mundiais 

adequados, ou seja, considerando o tempo de regeneração dos recursos frente ao ritmo de 

consumo e a assimilação do meio ambiente frente à poluição no ar, solo e água (ELIA; 

GNONI; TORNESE, 2017; KALMYKOVA; SADAGOPAN; ROSADO, 2018; TONELLI; 

CRISTONI, 2019). Deste modo, esta ET propõe: (i) proteger os recursos naturais evitando seu 

esgotamento (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; KIRCHHERR; REIKE; 

HEKKERT, 2017; MANNINEN et al., 2018; SUÁREZ-EIROA et al., 2019); (ii) reter ou 

conservar a saúde dos ecossistemas (MANNINEN et al., 2018); (iii) realizar um uso 

responsável dos recursos naturais (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; 

MANNINEN et al., 2018), entre outros. 

 

ET-3.2.4.1 – Reutilizar 

É uma das ações mais mencionadas na literatura da EC. Indica que cada produto tem 

uma segunda vida, atuando em um mercado principal ou secundário (SIHVONEN; RITOLA, 

2015). Tem como objetivo retornar os produtos, de forma integral (produto inteiro) ou seus 

componentes (partes do produto), à economia após o uso inicial (GHISELLINI; CIALANI; 

ULGIATI, 2016; JAPAN, 2000; REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018). 

No reuso, o fluxo dos recursos forma um ciclo “curto”, isto é, um ciclo mais lucrativo, 

uma vez que pode ser realizado localmente ou regionalmente, evitando custos de embalagem e 

transporte (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017). Deste modo, permite manter o 

valor dos recursos a um nível mais elevado durante todas as fases do ciclo de vida (CIRCLE 

ECONOMY, 2020; TONELLI; CRISTONI, 2019; URBINATI; CHIARONI; CHIESA, 2017). 

O produto reutilizado pode mudar de propriedade (no caso de revenda), mas de 

preferência mantém o mesmo propósito para o qual foi originalmente projetado (REIKE; 

VERMEULEN; WITJES, 2018). 

A prática do reuso sugere: (i) reduzir o consumo de recursos estendendo a vida útil dos 

materiais e produtos (JAWAHIR; BRADLEY, 2016; RANTA et al., 2018); (ii) realizar 

operações de verificação, limpeza, atualização, reparo, recuperação de peças, 

recondicionamento e remanufatura (SIHVONEN; RITOLA, 2015); (iii) reutilizar de forma 

direta, ou seja, revender produtos e/ou componentes (SIHVONEN; RITOLA, 2015); (iv) criar 
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serviços de reutilização e re-marketing - como reuso de móveis, veículos, equipamentos, 

aeronaves, edifícios e navios usados - com segmento de mercado de valores econômicos mais 

acessíveis (STAHEL, 2013); (v) recuperar resíduos na etapa de produção para reutilizá-los 

(simbiose industrial) (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015; YONG, 2007), entre 

outros. 

A maioria da literatura levantada indica que a reutilização é uma operação na qual os 

produtos e/ou componentes que não sejam resíduo podem ser utilizados novamente, 

considerando que o propósito para os quais foram originalmente projetados, sejam mantidos 

(GERMANY, 2012; GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016). De acordo com 

(MORSELETTO, 2020), após a reutilização de um produto, este pode possuir outra finalidade, 

diferente da originalmente concebida, denominada de “reutilização de malha aberta”. A 

presente pesquisa considerou a reutilização em ambos os casos. 

 

ET-3.2.4.2 – Remanufaturar 

Também conhecida como “produção de segunda vida”, a remanufatura consiste no uso 

de peças de produtos descartados em um novo produto (MORSELETTO, 2020). Trata-se de 

um processo industrial em que toda a estrutura de um produto multicomponente é 

inspecionada, testada e desmontada total ou parcialmente (REIKE; VERMEULEN; WITJES, 

2018). Na remanufatura também pode ser necessário realizar a substituição ou o 

recondicionamento das peças ou componentes, a limpeza, a remontagem e a verificação do 

produto (MORSELETTO, 2020; SIHVONEN; RITOLA, 2015). No final do processo, o 

produto tem a qualidade de um produto novo ou de melhor desempenho com garantia 

correspondente (MORSELETTO, 2020; URBINATI; CHIARONI; CHIESA, 2017). Vale 

ressaltar que, durante a remanufatura, a identidade central do produto é mantida, respeitando o 

propósito originalmente projetado (SIHVONEN; RITOLA, 2015). 

Esta ET tem por objetivo: (i) minimizar e eliminar as saídas de resíduos tecnológicos 

(SUÁREZ-EIROA et al., 2019); (ii) manter o valor dos produtos em seu nível mais elevado 

durante todas as fases do ciclo de vida (TONELLI; CRISTONI, 2019); (iii) contribuir para 

uma maior eficiência na reciclagem de materiais (SIHVONEN; RITOLA, 2015), entre outros. 
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ET-3.2.4.3 – Recondicionar 

O recondicionamento apresenta similaridade com o conceito de remanufatura e reparo. 

O recondicionamento de um produto tem menor exigência na qualidade final do produto, 

comparada com a remanufatura e maior exigência comparada com o reparo (SIHVONEN; 

RITOLA, 2015). 

Esta ET consiste em retornar os produtos ao mercado, segundo padrões de qualidade 

específicos em condições de trabalho e/ou estéticas satisfatórias (TONELLI; CRISTONI, 

2019). Normalmente é aplicada quando a estrutura geral de um produto multicomponente 

permanece intacta, enquanto muitas peças e/ou componentes críticos são verificados, 

substituídos ou reparados, resultando em uma ‘atualização’ geral do produto ou 

‘modernização’ da função do produto (REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018). 

O recondicionamento pode ser encontrado na literatura como reprocessamento, 

restauração, renovação, atualização ou remanufatura leve. Este último, deve-se ao fato do 

recondicionamento não envolver a desmontagem do produto, mas sim a substituição de suas 

peças (MORSELETTO, 2020). Nesse sentido, depois de recondicionado um produto possui 

uma qualidade média, com uma expectativa de vida inferior aos produtos novos ou 

remanufaturados (SIHVONEN; RITOLA, 2015). 

 

ET-3.2.4.4 – Reparar 

ET é comumente confundida com a operação de recondicionar. A reparação pode ser 

realizada pelo consumidor ou por terceiros (ex. empresa de reparos), alterando ou não a 

propriedade do produto (REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018). 

Consiste em consertar ou fornecer manutenção corretiva a um produto com defeito, por 

meio da fixação e/ou substituição de peças, para reusá-las novamente em uma ordem de igual 

funcionamento à original, sem mudar a identidade central do produto, respeitando o propósito 

originalmente projetado (MORSELETTO, 2020). O reparo pode ser distinguido em reparo 

“planejado" como parte de um plano de manutenção ou em reparo “fortuito ou aleatório” 

(REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018). 

O reparo também pode ser chamado como “trazendo de volta ao funcionamento”, 

“tornando-o tão bom quanto novo”, “recriando sua função original após pequenos defeitos” e 
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“substituindo as peças quebradas” (MORSELETTO, 2020; REIKE; VERMEULEN; WITJES, 

2018; SIHVONEN; RITOLA, 2015). 

 

ET-3.2.4.6 – Ressintetizar 

A ET tem o intuito de minimizar e eliminar as saídas de resíduos tecnológicos, como 

metais, minerais e materiais de construção derivados do petróleo (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2012; SUÁREZ-EIROA et al., 2019). Consiste na recuperação seletiva de 

peças e/ou componentes que podem ser usadas para montar um novo aplicativo ou novo 

artefato, com propósito diferente do originalmente projetado (REIKE; VERMEULEN; 

WITJES, 2018; SIHVONEN; RITOLA, 2015). 

 

ET-3.2.5.4: Recuperar após fase de aterro 

A recuperação após fase de aterro consiste na mineração, recuperação ou retirada de 

peças ou produtos valiosos de produtos armazenados em aterros controlados ou aterros 

sanitários encerrados. Fundamenta-se na concentração de vários minerais, hoje mais alta em 

aterros sanitários do que nas minas originais (REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018). 

A mineração de aterros, atualmente está sendo aplicada em países desenvolvidos, com 

uma longa história de utilização de aterros controlados, como uma alternativa interessante ao 

reaproveitamento dos resíduos com valor econômico já aterrados (REIKE; VERMEULEN; 

WITJES, 2018). Contudo, a PNRS e outros autores incentivam fortemente cumprir a ordem de 

prioridade. Começando pela não geração, seguida da redução, da reutilização, da reciclagem a 

qual idealmente pode ser complementada com a incineração dos resíduos sólidos que não 

sejam passíveis de reuso ou reciclagem e, finalmente, da disposição final ambientalmente 

adequada, unicamente dos rejeitos (BRASIL, 2010; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2013; MORSELETTO, 2020). 

Nesse sentido, incentivar a mineração de aterros contraria os esforços de: (i) manter os 

materiais circulando no seu valor mais elevado; (ii) da responsabilidade compartilhada; (iii) 

consumo consciente; entre outros princípios importantes para o desenvolvimento sustentável. 
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5.5.2 Reduzir dentro e fora da empresa 

 

O segundo Cluster é o de menor tamanho, está formado por apenas 4 PEC: 

1. Redução; 

2. Repensar; 

3. Recusar; 

4. Reduzindo o tamanho do sistema. 

 

No entanto, este cluster incentiva a maior quantidade de ET (13), correspondentes em 

sua maior parte ao aspecto econômico, seguido do aspecto social e ambiental (Ver Tabela 

5.13).  

 

Tabela 5.13 – ET relevantes do Cluster N°2. 

Estratégia Teórica Incidência 
Aspecto 

E S A 

ET-1.3.1.1 Projetar evitando o uso de materiais perigosos 0,75 x   

ET-1.3.1.2 Projetar evitando a geração de resíduos 0,75 x   

ET-1.3.1.3 Projetar reduzindo o uso de recursos finitos 1,00 x   

ET-1.3.1.6 Projetar produtos multifuncionais 1,00 x   

ET-1.3.1.7 Virtualizar os produtos 1,00 x   

ET-1.3.2 Aumentar a eficiência na produção 1,00 x   

ET-2.1 Incentivar a educação circular 0,75  x  

ET-2.3 Melhorar a qualidade de vida e criação de emprego 0,50  x  

ET-2.4 Ampliar a responsabilidade do consumidor 0,75  x  

ET-2.5 Modificar o padrão de consumo 0,75  x  

ET-3.2.2 Reduzir os impactos ambientais 1,00   x 

ET-3.2.4.5 Compartilhar 1,00   x 

ET-3.2.4.7 Reaproveitar 0,75   x 

Total 6 4 3 

Legenda: E: Econômico, S: Social e A: Ambiental. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os PEC que integram este cluster focam no design, a exemplo de reduzir o uso de 

materiais tóxicos ou a quantidade de resíduos sólidos gerados, de colocar no mercado produtos 

com várias funções ou virtualizáveis, entre outras estratégias.  

Por outro lado, o cluster incentiva a implementação de uma educação circular dentro e 

fora da empresa. A educação circular permitirá a sua vez, ampliar a responsabilidade do 

consumidor e mudar seu padrão de consumo.  
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Definições das ET representativas do cluster 

 

ET-1.3.1.1: Projetar evitando o uso de materiais perigosos 

Medida a ser adotada no design do produto, tem como objetivo diminuir o conteúdo de 

sustâncias, materiais ou ingredientes químicos que possam gerar impactos adversos ou 

prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente (CIRCLE ECONOMY, 2020; 

KALMYKOVA; SADAGOPAN; ROSADO, 2018; REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018). 

A ET sugere substituir as sustâncias, materiais ou ingredientes perigosos ou tóxicos por outros 

menos nocivos por unidade de valor produzido (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016). 

 

ET-1.3.1.2: Projetar evitando a geração de resíduos 

A redução da geração dos resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) é crucial para a 

transição à EC (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; EUROPEAN UNION, 2018). Esta 

ET consiste em aplicar estratégias no design e na produção do produto (SUÁREZ-EIROA et 

al., 2019). No design, procura-se minimizar e eliminar as saídas, perdas ou resíduos 

tecnológicos e biológicos considerando as diferentes fases da concepção, elaboração, uso e 

descarte final do produto (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015; POPA; POPA, 

2014). 

 

ET-1.3.1.3: Projetar reduzindo o uso de recursos finitos 

A ET sugere minimizar a quantidade total de recursos e/ou capital natural (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015), 

matéria-prima (SUÁREZ-EIROA et al., 2019; TONELLI; CRISTONI, 2019), energia de 

origem fóssil (POPA; POPA, 2014; RANTA et al., 2018), água, entre outros recursos que 

compõem o sistema (KALMYKOVA; SADAGOPAN; ROSADO, 2018; XIAO; HUANG, 

2010). Baseia-se na escolha de materiais adequados (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 

2016) e na redução do número de classes ou tipos de materiais (KIRCHHERR; REIKE; 

HEKKERT, 2017). 
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ET-1.3.1.6: Projetar produtos multifuncionais 

Projetar produtos multifuncionais consiste em maximizar as funções de um produto ou 

oferecer várias funções em um único produto (multifuncionais) (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017; ZHIJUN; NAILING, 2007). A ET sugere reduzir o número de produtos 

circulando o sistema (MORSELETTO, 2020), minimizar a necessidade de materiais adicionais 

(SUÁREZ-EIROA et al., 2019; XIAO; HUANG, 2010) e aumentar o valor dos recursos 

(BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017). 

 

ET-1.3.1.7: Virtualizar os produtos 

Virtualizar os produtos é uma alternativa não material (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2015; SUÁREZ-EIROA et al., 2019) que permite ajustar o ingresso de 

recursos no sistema (SUÁREZ-EIROA et al., 2019). Consiste em desmaterializar a utilidade 

de um produto ou bem e entregá-lo de forma virtual, com a mesma função (MORSELETTO, 

2020). Os produtos virtualizados podem ser disponibilizados por meio de plataformas digitais 

ou em rede (CIRCLE ECONOMY, 2020). 

 

ET-1.3.2: Aumentar a eficiência na produção 

Aumentar a eficiência na produção procura usar a menor quantidade de recursos por 

unidade de valor produzido, reduzindo a demanda de energia e/ou matéria-prima, assim como 

a perda de recursos do sistema em forma de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos 

(GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017; 

MANNINEN et al., 2018). Baseia-se na melhoria da ecoeficiência, ou seja, no uso eficiente 

dos recursos naturais durante o processo de produção, que exige ajustes no processo (CIRCLE 

ECONOMY, 2020), a exemplo do: (i) aumento da eficiência energética para maximizar a 

criação de valor nos níveis de produção (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; 

SUÁREZ-EIROA et al., 2019), (ii) processo global de retroalimentação de produção-consumo 

(BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; SUÁREZ-EIROA et al., 2019) e (iii) sistema 

de produção em ciclo fechado - simbiose industrial - por meio da cadeia de valor (SUÁREZ-

EIROA et al., 2019). 
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ET-2.1: Incentivar a educação circular 

ET fundamental para a mudar a um novo paradigma da EC (WEETMAN, 2016). 

Incentivar a educação circular permite a aplicação de várias ET como a: responsabilidade do 

consumidor e produtor, colaboração, transparência, mudança no design, criação e 

maximização do valor, entre outros. 

Para que no sistema interno da empresa consiga-se entender, interpretar a literatura e 

traduzi-la em ações, a empresa deve incorporar esta ET. Isto pode ser realizado por meio da 

valoração de conhecimentos, competência, capacidade, princípios e habilidades pessoais e 

sociais. Da mesma forma, da perspectiva do consumidor a ET é uma ferramenta importante 

que pode neutralizar o comportamento da sociedade, reduzindo o ritmo de consumo 

(SUÁREZ-EIROA et al., 2019). 

 

ET-2.3 (II): Melhorar a qualidade de vida 

A ET foca em elevar o padrão de vida da sociedade. Procura-se fornecer serviços 

essenciais de forma segura e em harmonia com o meio ambiente, e acessíveis para todos como 

produção de alimentos, mobilidade, moradia, educação, saúde e entretenimento (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2015). Busca-se, também, criar e incentivar modelos de 

negócios que respeitam os direitos dos seres humanos e das comunidades (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017). 

 

ET-2.4: Ampliar a responsabilidade do consumidor 

A responsabilidade do consumidor no final da vida útil de um determinado produto é 

fundamental (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; SUÁREZ-EIROA et al., 2019), 

já que permite: (i) uma correta segregação dos materiais, componente e/ou produtos na fonte; 

(ii) destinar de forma adequada os resíduos passíveis de reciclagem e recuperação; (iii) 

aumentar a eficiência dos sistemas de recuperação em cascata, sistemas de ciclo fechado 

(JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 2013) e de logística reversa; (iv) reduzir os impactos 

ambientais; entre outros (REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018). Além disso, a participação 

dos consumidores pode funcionar como uma forma de incentivo para as empresas produzirem 

e venderem produtos ou serviços mais sustentáveis rapidamente (SUÁREZ-EIROA et al., 

2019). 
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ET-2.5: Modificar o padrão de consumo 

Esta ET, em comparação à anterior, tem por objetivo mudar o comportamento e as 

atitudes do consumidor e não foca unicamente no final da vida útil do produto. A estratégia 

incentiva: (i) conscientizar o consumidor sobre a  conservação e valorização dos recursos 

naturais (SUÁREZ-EIROA et al., 2019); (ii) praticar um consumo responsável, como reusar, 

reparar ou reaproveitar (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016); (iii) adquirir produtos de 

baixo impacto ambiental, tais como produtos passíveis de reciclagem (GERMANY, 2012; 

REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018); (iv) a mudança do conceito de ‘propriedade’ sobre 

um determinado produto, incentivando o consumo colaborativo de compartilhar (REIKE; 

VERMEULEN; WITJES, 2018), trocar, emprestar, trocar, alugar ou presentear (GHISELLINI; 

CIALANI; ULGIATI, 2016; SUÁREZ-EIROA et al., 2019; URBINATI; CHIARONI; 

CHIESA, 2017). 

Além do consumo responsável, vem-se realizando esforços em projetar produtos com 

“apego emocional durável”, ou seja, projetar ligações emocionais a um produto para que o 

usuário não queira descartá-lo e procure reusá-lo, repará-lo ou reaproveitá-lo (SIHVONEN; 

RITOLA, 2015). 

 

ET-3.2.2: Reduzir os impactos ambientais 

Reduzir os impactos ambientais consiste na redução das emissões de sustâncias nocivas 

e resíduos durante as etapas de produção, distribuição, comercialização, consumo, e disposição 

adequada de um determinado bem ou serviço (SIHVONEN; RITOLA, 2015). Pode-se praticar 

a redução por meio: (i) da minimização do volume, velocidade e toxicidade do fluxo de 

matérias na produção, distribuição e consumo (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; 

MANNINEN et al., 2018; SIHVONEN; RITOLA, 2015); (ii) de alternativas de fornecimento 

de mercadorias de forma mais sustentável (SUÁREZ-EIROA et al., 2019); (iii) do 

estabelecimento de ciclos de materiais limpos (POPA; POPA, 2014); (iv) da minimização de 

resíduos dispostos em aterros sanitários (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016); (v) do 

estabelecimento de limites para a incineração (MANNINEN et al., 2018), entre outros. 
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ET-3.2.4.5: Compartilhar 

O compartilhamento é uma solução inovadora que consiste no uso do produto por 

diferentes usuários (pooling) ao longo do tempo, de forma eficaz, simultânea e intensiva 

(KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017; MORSELETTO, 2020; REIKE; VERMEULEN; 

WITJES, 2018). Os esquemas de compartilhamento podem ser entre diferentes organizações 

(Business to Business ou B2B) ou entre organizações e indivíduos (Business to Consumer ou 

B2C e Consumer to Consumer ou C2C) (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017). 

Esta ET explora o valor dos produto por meio de um máximo uso (TONELLI; CRISTONI, 

2019). 

Tanto o consumo colaborativo, quanto o compartilhamento estão relacionados ao 

“pooling” de produtos, o qual pode promover economia de custos, serviços adaptados às 

necessidades do cliente, desenvolvimento de plataformas especiais e outros benefícios 

adicionais (LEWANDOWSKI, 2016; TONELLI; CRISTONI, 2019). Algumas propostas de 

compartilhamento consistem no compartilhar residência, estacionamento, aparelhos, 

ferramentas, transporte, espaços, etc. (LEWANDOWSKI, 2016). 

 

ET-3.2.4.7: Reaproveitar 

Reaproveitar é também conhecido como recontextualizar (MORSELETTO, 2020), 

repensar, modernização da moda ou reutilização de malha aberta ou de parte (REIKE; 

VERMEULEN; WITJES, 2018). Consiste em usar um mesmo produto, ou suas partes, para a 

fabricação de um produto com identidade e/ou propósito diferente do originalmente projetado 

(KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017; SIHVONEN; RITOLA, 2015). 

No reaproveitamento as ideias, processos, conceitos, usos e pós-usos de um produto 

são repensados, reelaborados e reconceitualizados (MORSELETTO, 2020; REIKE; 

VERMEULEN; WITJES, 2018; SIHVONEN; RITOLA, 2015). A ET é praticada em 

comunidades de artistas e design industrial, a exemplo de: microchips defeituosos 

transformados em joias, poltronas de avião em poltronas de cinema ou teatro, garrafas de vidro 

em canecas, resíduos têxteis em colchas ou lonas de plástico em bolsa, etc. (REIKE; 

VERMEULEN; WITJES, 2018). 
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5.5.3 Design Circular 

O terceiro cluster aborda o design circular e é composto por 14 PEC:  

1. Resíduo é comida; 

2. Design para o futuro; 

3. Priorize recursos regenerativos; 

4. Usar energia de fontes renováveis; 

5. Design circular; 

6. Preserve e aprimore o capital natural; 

7. Design adequado; 

8. Redesign; 

9. Ecoeficiência; 

10. Ingressos circulares; 

11. Design do produto; 

12. Ajustando ingressos ao sistema; 

13. Fechando o sistema; 

14. Adote tecnologias verdes e concentre-se 

no uso responsável de insumos naturais 

De acordo com a Tabela 5.14, o terceiro cluster incentiva 6 ET. Mais da metade das ET 

atendem ao aspecto econômico, seguido do aspecto ambiental e social. 

Tabela 5.14 – ET relevantes do Cluster N°3. 

Estratégia Teórica Incidência 
Aspecto 

E S A 

ET-1.3.1.4 Projetar utilizando recursos renováveis 0,86 x   

ET-1.3.1.5 Projetar considerando ciclos biológicos e técnicos 0,79 x   

ET-1.3.6 Implementar tecnologias eficientes e inovadoras 0,57 x   

ET-2.2 Incentivar o conhecimento circular 0,71  x  

ET-3.1.1 Regenerar ou recuperar os recursos naturais 0,50   x 

ET-3.2.1 Minimizar e eliminar as externalidades negativas 1,00   x 

Total 3 1 2 

Legenda: E: Econômico, S: Social e A: Ambiental. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O cluster promove que o design do produto vise minimizar as externalidades negativas, 

por mio do uso de recursos que sejam renováveis e no final de sua vida útil retornem ao 

sistema em forma de energia, matéria ou trabalho. Para isso é importante incentivar a pesquisa 

cientifica e tecnologia que permitirá a inovação. 

 

Definições das ET representativas do cluster 

 

ET-1.3.1.4: Projetar utilizando recursos renováveis 

Projetar utilizando recursos renováveis é considerada uma ET essencial para reduzir os 

insumos utilizados no sistema que costuma produzir externalidades negativas (CIRCLE 
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ECONOMY, 2020; TONELLI; CRISTONI, 2019). Consiste, também, na escolha cuidadosa de 

materiais (CIRCLE ECONOMY, 2020; POPA; POPA, 2014). 

Esta ET propõe adotar tecnologias que permitam (i) substituir os recursos não 

renováveis por recursos renováveis, em níveis sustentáveis de abastecimento (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2015; MANNINEN et al., 2018; SUÁREZ-EIROA et al., 

2019), para a fabricação de bens e prestação de serviços que ao final da vida retornem aos 

ecossistemas em forma de nutrientes de maneira segura (sem tóxicos) (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2012; GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; 

SUÁREZ-EIROA et al., 2019); (ii) minimizar a dependência de energia de origem fóssil 

(GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016) e  (iii) utilizar as energias renováveis (solar, 

eólica, biomassa, trabalho, etc..) como a principal fonte de energia nos ciclos de produção, 

recuperação e reaproveitamento (JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 2013; TONELLI; 

CRISTONI, 2019; XIAO; HUANG, 2010). 

 

ET-1.3.1.5: Projetar considerando ciclos biológicos e técnicos 

Projetar considerando ciclos de materiais consiste na escolha padronizada e 

modularizada de materiais e componentes de um produto, com o intuito de estabelecer fluxos 

circulares (TONELLI; CRISTONI, 2019) – ou ciclos reversos (TANTAU; MAASSEN; 

FRATILA, 2018) – dos nutrientes biológicos e/ou técnicos. Tem como objetivo retornar os 

materiais e componentes à biosfera ou ao mercado, visando preservar a qualidade no processo 

de recuperação dos materiais (CIRCLE ECONOMY, 2020; ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2013, 2015). Para isso, os produtos precisam ser: modulares (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2012; WEETMAN, 2016), versáteis (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2012), adaptáveis (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2012), duráveis (SUÁREZ-EIROA et al., 2019; URBINATI; CHIARONI; 

CHIESA, 2017; WEETMAN, 2016), atualizáveis e reparáveis (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017), eliminando o conceito de obsolescência programada (SUÁREZ-

EIROA et al., 2019). 

A ET propõe que a concepção do produto (i) contemple uma desmontagem fácil 

(automática ou manual) (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016), (ii) permita seu reparo, 

recondicionamento, remanufatura, reutilização, reciclagem e/ou recuperação no uso e no pós-
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consumo (SUÁREZ-EIROA et al., 2019; WEETMAN, 2016) e (iii) auxilie na distinção dos 

componentes técnicos e biológicos (WEETMAN, 2016). 

 

ET-1.3.6: Implementar tecnologias eficientes e inovadoras 

A implementação de tecnologias eficientes e inovadoras impulsiona o novo paradigma 

da EC por meio de plataformas digitais ou materiais novos e mais sustentáveis (CIRCLE 

ECONOMY, 2020; JAWAHIR; BRADLEY, 2016; TONELLI; CRISTONI, 2019). 

A tecnologia adequada e inovadora pode resultar em um produto, serviço ou processo 

novo ou alterado, que permite: redistribuir valor (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 

2017; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013); rastrear os recursos (CIRCLE 

ECONOMY, 2020); identificar as forças de conexão entre os atores da cadeia de suprimentos 

(CIRCLE ECONOMY, 2020); otimizar o uso de recursos na produção e no consumo 

(CIRCLE ECONOMY, 2020; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015; TANTAU; 

MAASSEN; FRATILA, 2018); utilizar maior variedade de insumos na produção, que permita 

a produção em diferentes contextos (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013). Além 

de criar produtos com maior modularidade e versatilidade (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2013); atualizar os produtos, misturando peças recondicionadas com peças 

inovadoras (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; GHISELLINI; CIALANI; 

ULGIATI, 2016; SIHVONEN; RITOLA, 2015; TONELLI; CRISTONI, 2019); identificar 

equipamentos eficientes para a recuperação dos resíduos gerados no pós consumo (trituração, 

fusão) (REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018), entre outros. 

 

ET-2.2: Incentivar o conhecimento circular 

Incentivar o conhecimento circular consiste na divulgação do conhecimento científico e 

a cooperação internacional no desenvolvimento de práticas e ações mais circulares e 

sustentáveis (SUÁREZ-EIROA et al., 2019). A ET baseia-se nas inovações que surgiram por 

meio da pesquisa e do desenvolvimento (P&D), em que as habilidades, informações e 

metodologias avançadas permitiram reter, criar e maximizar o valor dos recursos dentro do 

sistema (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; WEETMAN, 2016). 
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ET-3.1.1: Regenerar ou recuperar os recursos naturais 

Regenerar ou recuperar os recursos naturais sugere projetar os produtos utilizando 

recursos renováveis. A ET consiste na “criação de uma segunda riqueza” (XIAO; HUANG, 

2010) e no incentivo de estabelecer fluxos circulares de materiais renováveis (biológicos) e 

não renováveis (técnicos) no sistema (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). 

Promove a regeneração e/ou restauração dos ecossistemas (JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 

2013; MANNINEN et al., 2018) e a recuperação de materiais, substâncias e componentes para 

retorná-los de forma segura à biosfera ou ao mercado (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2012; GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016). 

ET-3.2.1: Minimizar e eliminar as externalidades negativas 

No desenvolvimento de produtos, minimizar e eliminar as externalidades negativas 

sugere que as organizações considerem o valor dos impactos ambientais e sociais externos 

indiretos. Estes impactos podem ser originados no processamento e aquisição de materiais a 

montante até a jusante, associadas às fases de uso e final de vida de um determinado bem ou 

serviço (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; LEWANDOWSKI, 2016; POPA; 

POPA, 2014; SAUVÉ; BERNARD; SLOAN, 2016). A exemplo do uso de: terra, ar, água, 

energia (SUÁREZ-EIROA et al., 2019), poluições, mudança climática, geração de resíduos 

sólidos, impactos na saúde, custos de aterramento, emissões de gases de efeito estufa 

(STAHEL, 2013), emissão de substâncias tóxicas, entre outros (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2013; TONELLI; CRISTONI, 2019). 
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5.5.4 Otimizar o valor contido nos resíduos 

O quarto cluster trata-se de otimizar o valor contido nos resíduos e é formado por 19 

PEC:  

1. Reciclagem; 

2. Recuperar; 

3. Repensar o URL do modelo de 

negócio; 

4. Design sem resíduos; 

5. Pensar em cascatas; 

6. Loops não têm começo nem fim; 

7. A velocidade dos fluxos circulares é 

crucial; 

8. Uma economia circular precisa de 

mercados funcionais; 

9. Distinção entre componentes 

consumíveis e duráveis de um 

produto; 

10. Otimize a produção de recursos; 

11. Reclassificação de materiais; 

12. Otimização do valor; 

13. Maximização do valor dos recursos; 

14. Design do processo; 

15. Fluxo circulares; 

16. Ajustando saídas do sistema; 

17. Mantendo o valor dos recursos dentro 

do sistema; 

18. Circule mercadorias com a maior 

utilidade; 

19. Minimizar e elimine as externalidades 

negativas. 

 

Certamente é o cluster com maior número de PEC, no entanto, incentiva o menor 

número de estratégias (4 ET). Como é apresentado na Tabela 5.15, o cluster aborda estratégias 

com um maior enfoque no aspecto ambiental, onde é incentivado o reciclagem e a recuperação 

de energia. Sendo que, a implementação da estratégias, anteriormente mencionadas, estão 

relacionadas diretamente com a criação e otimização de valor econômico. 

Tabela 5.15 – ET relevantes do Cluster N°4. 

Estratégia Teórica Incidência 
Aspecto 

E S A 

ET-1.3.3 Criar e otimizar valor 1,00 x   

ET-3.2.5.1 Reciclar resíduos técnicos 0,95   x 

ET-3.2.5.2 Reciclar resíduos biológicos 0,89   x 

ET-3.2.5.3 Recuperar a energia residual 0,53   x 

Total 1 -- 3 

Legenda: E: Econômico, S: Social e A: Ambiental. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Definições das ET representativas do cluster 

 

ET-1.3.3: Criar e otimizar o valor  

Criar e otimizar o valor propõe reconsiderar o que é visto como resíduo, ou perda, no 

sistema para ser visto como uma oportunidade para, a partir dele, obter lucro (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017). Incentiva otimizar o valor contido nos resíduos 

tornando-os insumos potenciais ou valiosos (upcycling) (MANNINEN et al., 2018) ou 

redistribuir o valor dos resíduos com características inferiores, para serem utilizados em outras 

aplicações de menor valor (downcycling) (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013). 

Para atingir a otimização do valor dos produtos, os componentes ou materiais devem manter 

seu valor no nível mais elevado de qualidade no sistema, pelo maior tempo possível 

(KALMYKOVA; SADAGOPAN; ROSADO, 2018). Para tanto, pode-se exigir alguns ajustes 

nos processos de produção e design, como a redução das classes ou tipos de materiais usados 

(CIRCLE ECONOMY, 2020; SUÁREZ-EIROA et al., 2019). 

A aplicação da ET permite acesso a matérias-primas secundárias mais baratas; redução 

de custos de gerenciamento dos resíduos (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017); e 

fornecimento de produtos, componentes e materiais adicionais (JOUSTRA; JONG; 

ENGELAER, 2013). Permite o aprimoramento do relacionamento com o cliente, dada a boa 

qualidade do produto ou serviço oferecido e pode incrementar a resiliência da organização, 

pelo acesso a diversas formas de extrair valores adicionais dos resíduos gerados (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017) e pela pratica do compartilhamento ou servitizar de 

ativos (CIRCLE ECONOMY, 2020; REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018; TONELLI; 

CRISTONI, 2019), entre outros. 

 

ET-3.2.5.1: Reciclar resíduos técnicos 

Reciclar resíduos técnicos consiste no processo de recuperação de materiais14 

originados nos fluxos de resíduos pós-produção e pós-consumo (GHISELLINI; CIALANI; 

ULGIATI, 2016; TONELLI; CRISTONI, 2019). A ET incentiva minimizar e eliminar as 

saídas de resíduos de caráter mineral, chamados nesta pesquisa como “técnicos” (SUÁREZ-

EIROA et al., 2019), criar fluxos contínuos de abastecimentos de matérias-primas secundárias 

                                                 
14 sub-produtos, insumos, ou substâncias contidas nos produtos 
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à indústria, entre outros (CIRCLE ECONOMY, 2020; REIKE; VERMEULEN; WITJES, 

2018).  

Considerando a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas dos produtos, 

no processo de reciclagem, há perda das propriedades originais do material (BRASIL, 2010; 

SIHVONEN; RITOLA, 2015). A entropia, a complexidade e diversidade de materiais, assim 

como o uso de sustância toxicas no produtos, podem ser a causas desta perda de qualidade 

após a reciclagem (MORSELETTO, 2020; SIHVONEN; RITOLA, 2015; STAHEL, 2013). 

No Quadro 5.4 é apresentado os 4 tipos de reciclagens e suas características, segundo a 

finalidade, qualidade e funcionalidade dos materiais pós reciclagem. 

Quadro 5.4 – Tipos de Reciclagem. 

Tipo de 

Reciclagem 

Finalidade Qualidade Funcionalidade 

Original Outra Inferior Original Superior Reduzida Original Superior 

Funcional x x 
 

x 
  

x 
 

Alta qualidade x 
  

x 
  

x 
 

Upcycling x x 
  

x 
  

x 

Downcycling 
 

x x 
  

x 
  

Fonte: Adaptado de Ellen Macarthur Foundation (2014) e Kalmykova; Sadagopan; Rosado (2018). 

 

A reciclagem funcional consiste na recuperação de materiais para a finalidade original 

ou para outras finalidades (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013; KALMYKOVA; 

SADAGOPAN; ROSADO, 2018; WORLD ECONOMIC FORUM, 2014). Na reciclagem de 

Alta qualidade, a recuperação de materiais é de forma pura, sem contaminação, para serem 

usadas como “matérias-primas secundárias” na produção subsequente dos mesmos produtos, 

com a mesma qualidade ou similar (EUROPEAN UNION, 2008; KALMYKOVA; 

SADAGOPAN; ROSADO, 2018; MANNINEN et al., 2018). Enquanto que o Upcycling 

resulta da recuperação de materiais para serem convertidos em novos materiais de maior 

qualidade e maior funcionalidade e o Downcycling é um processo de conversão de produtos 

em produtos diferentes, de qualidade inferior ou funcionalidade reduzida (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2013; KALMYKOVA; SADAGOPAN; ROSADO, 2018; 

MORSELETTO, 2020; WORLD ECONOMIC FORUM, 2014). 

 

ET-3.2.5.2: Reciclar resíduos biológicos 

Reciclar resíduos biológicos consiste no reprocessamento de matéria orgânica, por 

meio da decomposição biológica (GERMANY, 2012; RANTA et al., 2018; SUÁREZ-EIROA 



    101 

 

 

et al., 2019). Pode ser realizada por microrganismos e processos de composição em estágios 

onde pose-se extrair energia, nutrientes, enzimas, compostos bioquímicos do material orgânico 

(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012, 2013).  

Tem como objetivo: conectar a geração de resíduos biológicos com sistema alimentar 

(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013) dar suporte aos sistemas ecológicos (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2015; KALMYKOVA; SADAGOPAN; ROSADO, 2018; 

SUÁREZ-EIROA et al., 2019) e retornar e/ou reintroduzir os componentes, produtos ou 

materiais biológicos de forma segura –sem tóxicos- dentro da biosfera (GHISELLINI; 

CIALANI; ULGIATI, 2016; POPA; POPA, 2014). Da mesma forma, permite reduzir a 

necessidade de insumos baseado em combustíveis fósseis (fósforo, nitrogênio, entre outros) 

(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013) capturar ou extrair valores adicionais 

(compostos bioquímicos) (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013; KALMYKOVA; 

SADAGOPAN; ROSADO, 2018; MORSELETTO, 2020) e diminuir os impactos ambientais 

(emissões de efeito estufa e lixiviados gerados nos aterros sanitários, entre outros) (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2013). 

ET-3.2.5.3: Recuperar a energia residual 

Recuperar a energia residual consiste em captar a energia incorporada nos resíduos que 

não conseguiram ser reciclados (MORSELETTO, 2020; SUÁREZ-EIROA et al., 2019; VAN 

BUREN et al., 2016). 

A ET tem como objetivo produzir energia em forma de calor, eletricidade e/ou 

combustível, por meio de processos de gaseificação, pirólise, biogás produzido na digestão 

anaeróbia do resíduo, recuperação de biogás produzido em aterros sanitários e combustão ou 

incineração (KALMYKOVA; SADAGOPAN; ROSADO, 2018; REIKE; VERMEULEN; 

WITJES, 2018). 

A incineração é a alternativa final para extrair valor dos resíduos, já que é uma 

recuperação energética difusa, que se complementa à reciclagem, mas nem sempre é possível 

(MORSELETTO, 2020). Dada a existência de produtos e componentes difíceis de reciclar, a 

incineração é uma opção considerada (KALMYKOVA; SADAGOPAN; ROSADO, 2018; 

REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018). Algumas desvantagens deste tipo de recuperação 

energética são a destruição de materiais e/ou produtos, a geração de subprodutos - carbono e 

cinzas - difíceis de reutilizar, o incentivo ao desperdício de material, entre outros 

(MORSELETTO, 2020). 
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5.5.5 Gestão Circular 

O quinto cluster é formado por 13 PEC: 

1. Minimização do transporte de bens 

intermediários; 

2. Química como núcleo do Parque 

Eco-industrial; 

3. Incorporação da tecnologia digital; 

4. Colaborar para criar um valor 

conjunto; 

5. Crie resiliência através da 

diversidade; 

6. Pensar em sistemas; 

7. Compartilhar valores; 

8. Inovação; 

9. Gestão; 

10. Colaboração; 

11. Transparência; 

12. Perspectiva de sistemas; 

13. Educando para a EC. 

 

Os 13 PEC; que constituem o quinto e último cluster; promovem 09 ET. O cluster 

possui um enfoque basicamente econômico (Tabela 5.16). O fortalecimento da gestão e o 

gerenciamento dos resíduos e decorrente: (i) de uma gestão responsável dos recursos 

utilizados, (ii) do conhecimento das relações da empresa e seus stakeholders, (iii) da 

predisposição da empresa em fornecer informação clara e transparente, assim como de receber 

comentários (feedbacks) e (iv) de trabalhos em colaboração com outras empresas. 

 

Tabela 5.16 – ET relevantes do Cluster N°5. 

Estratégia Teórica Incidência 
Aspecto 

E S A 

ET-1.1 Criar mercados eficientes e diversos 0,92 x   

ET-1.2 Obter incentivos e financiamentos 0,54 x   

ET-1.3.4 Compreender o sistema no qual se está inserido 0,77 x   

ET-1.3.5 Fomentar uma gestão responsável do uso dos recursos 0,85 x   

ET-1.3.7 Fornecer informação de forma transparente 0,54 x   

ET-1.3.8 Possuir resiliência 0,23 x   

ET-1.3.9 Possuir ciclos de "feedback" 0,54 x   

ET-1.3.10 Praticar a colaboração 1,00 x   

ET-3.2.3 Fortalecer a gestão e gerenciamento 0,77   x 

Total 8 -- 1 

Legenda: E: Econômico, S: Social e A: Ambiental. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Definições das ET representativas do cluster 

ET-1.1: Criar mercados eficientes e diversos 

Esta ET propõe criar mercados baseados (i) em um conjunto adequado de regras 

ambientais internacionais (WEETMAN, 2016); (ii) na interação de modelos de negócios 

circulares, que forneçam produtos, serviços ou produtos-serviços (REIKE; VERMEULEN; 

WITJES, 2018); (iii) na oferta, na demanda e no lucro (JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 

2013; STAHEL, 2013); e (iii) na participação de habilitadores e aceleradores a exemplo das 

instituições de ensino, formuladores de políticas (TANTAU; MAASSEN; FRATILA, 2018; 

WEETMAN, 2016), entre outros. 

Estes novos mercados podem incentivar a redução do consumo dos recursos naturais 

(SUÁREZ-EIROA et al., 2019; TONELLI; CRISTONI, 2019). Propor designs sustentáveis 

(CIRCLE ECONOMY, 2020; WEETMAN, 2016). Aumentar a eficiência na produção de 

produtos, criar serviços de extensão da vida útil tais como reutilização, reparos, remanufatura, 

atualização tecnológica, bem como a implantação de sistemas de serviços-produto (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017; CIRCLE ECONOMY, 2020; JOUSTRA; JONG; 

ENGELAER, 2013; SUÁREZ-EIROA et al., 2019; TONELLI; CRISTONI, 2019). Sendo a 

criação de mercados secundários de revenda de bens e componentes usados uma alternativa 

interessante (STAHEL, 2013; URBINATI; CHIARONI; CHIESA, 2017). 

 

ET-1.2: Obter incentivos e financiamentos 

A criação de incentivos entre produtores, investidores, distribuidores, consumidores e 

recicladores é uma forma importante de apoiar as empresas do mercado a alcançar a EC 

(TANTAU; MAASSEN; FRATILA, 2018; WEETMAN, 2016). 

Diminuir as perdas e aumentar o lucro são fortes incentivos econômicos para promover 

a prevenção, a eficiência na produção e a comercialização de produtos remanufaturados 

(GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; PESCE et al., 2020). Outros incentivos que estão 

sendo aplicados em países desenvolvidos são: 

 Tributação dos recursos não renováveis (MANNINEN et al., 2018; SUÁREZ-

EIROA et al., 2019); 

 Impostos sobre aterros sanitários e incineração (MANNINEN et al., 2018); 
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 Redução da tributação do trabalho (MURA; LONGO; ZANNI, 2020; STAHEL, 

2013); Mecanismos de crédito tributário (MURA; LONGO; ZANNI, 2020); 

 Redução dos impostos para aqueles que reutilizam os resíduos ou investem em 

energia renovável (MANNINEN et al., 2018; MURA; LONGO; ZANNI, 2020; 

TONELLI; CRISTONI, 2019); 

 Descontos nas contas de água para aqueles que coletam e utilizam água pluvial 

(MURA; LONGO; ZANNI, 2020; SOUSA-ZOMER et al., 2018); 

 Incentivos para reaproveitamento ou recuperação de armazéns industriais 

antigos ou abandonados, incentivos para o uso de tecnologia digital 

(JAWAHIR; BRADLEY, 2016; MURA; LONGO; ZANNI, 2020); 

 Incentivos financeiros para que as autoridades locais promovam a prevenção, 

reutilização, reciclagem, consumo e descarte dos resíduos de forma responsável 

(GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; MURA; LONGO; ZANNI, 2020); 

 Acesso a financiamento para encorajar o investimento na inovação da economia 

circular (SUÁREZ-EIROA et al., 2019), entre outros. 

 

ET-1.3.4: Compreender o sistema no qual se está inserido 

Toda organização é parte de um sistema, o qual pode possuir uma natureza complexa, 

não linear ou interconectada (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2013). Os sistemas podem ser divididos em três escalas: a 

nível micro (produto, empresa ou consumidor), meso (nível regional ou parques eco-

industriais) e macro (nível global, nacional ou a estrutura geral da indústria) (KIRCHHERR; 

REIKE; HEKKERT, 2017). 

A ET ajuda a entender as relações entre os elementos, a infraestrutura, o ambiente e o 

contexto social permite que a organização: (i) compreenda como criar valor; (ii) intervenha de 

forma adequada no sistema, para influenciar a gestão sustentável dos recursos de seus produtos 

e serviços; (iii) possua uma visão holística das conexões e os processos nos quais o produto 

circula, identificando as peças, componentes e insumos de materiais envolvidos em trazê-lo ao 

mercado; (iv) tome conhecimento sobre a origem das matérias-primas e os impactos gerados 

no ciclo de vida do produto; (v) se adapte de forma mais rápida às mudanças -resiliência-; (vi) 

rastreie e otimize o uso de recursos e forças de conexão entre os atores da cadeia de 

suprimentos através de plataformas digitais; (vii) crie ciclos fechados, conectando a etapa de 
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gestão de resíduos à etapa de aquisição de recursos, entre outros (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017; CIRCLE ECONOMY, 2020; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2012, 2013). 

 

ET-1.3.5: Fomentar uma gestão responsável do uso dos recursos 

Fomentar uma gestão responsável do uso dos recursos consiste na responsabilidade das 

decisões e atividades realizadas na gestão de uma organização, na sua cadeia de suprimentos 

e/ou base de clientes, desde o início até o cumprimento e o fim da vida dos bens e serviços 

prestados (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017). A responsabilidade pode ser 

compartilhada ou focada em um indivíduo (consumidor), organização (responsabilidade 

estendida do produtor) ou comunidade (SUÁREZ-EIROA et al., 2019). 

Esta ET tem como objetivo (i) identificar os impactos ambientais e sociais de longo 

prazo das decisões e atividades adotadas; (ii) influenciar uma gestão sustentável dos recursos 

naturais e das matérias-primas utilizadas; (iii) possuir estratégias e planos em vigor para o 

gerenciamento de produtos, materiais e resíduos durante o uso e no final da vida útil e (iv) 

extrair valor dos resíduos identificados de seu portfólio de produtos e serviços (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017; KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017; SUÁREZ-

EIROA et al., 2019). 

 

ET-1.3.7: Fornecer informação de forma transparente 

Fornecer informação de forma transparente consiste no acesso à informação da gestão 

realizada por uma organização, fornecida de forma clara, precisa, oportuna, honesta e 

completa, a qual pode ser disponibilizada de forma proativa ou mediante solicitação (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017). 

A ET tem como objetivos: (i) divulgar informações e dados relevantes sobre as 

decisões e atividades para um modo de operação mais circular e sustentável; (ii) informar a 

origem, composição dos materiais e ingredientes químicos dos produtos; (iii) informar a vida 

útil do produto; (iv) divulgar manuais de reparo, reuso e reciclagem, (v) informar as medidas 

adotadas de fim de vida, entre outros (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017). 

Para que duas ou mais organizações compartilhem suas informações é fundamental: 

confiança mútua, comunicação eficaz e visão e propósitos compartilhados, já que é muito 
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importante que a transparência seja valorizada e protegida (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017). 

 

ET-1.3.8: Possuir resiliência 

Capacidade dos sistemas de se restaurarem após mudanças e/ou perturbações 

(JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 2013; WEETMAN, 2016). Esta capacidade se fundamenta 

no relacionamento de sistemas diversos, com muitas conexões e escalas, a qual permite 

fortalecer a saúde geral do sistema; gerenciar riscos ou conflitos -sociais, econômicos ou 

ambientais- externos, entre outros (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012, 2013; 

GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 2013; 

WEETMAN, 2016). 

 

ET-1.3.9: Possuir ciclos de feedback 

Possuir ciclos de feedback fornece aos produtores informações sobre a qualidade dos 

produtos e recursos – na fase de reuso, reciclagem e/ou recuperação, a partir de usos 

sucessivos ou em cascata- por meio de comentários. Os comentários ou “feedbacks” são 

caracterizados por apresentarem informação valiosa (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2012). A ET enfatiza o fluxo de informação e a conexão entre as partes 

(consumidor-produtor, reciclador-produtor, produtor-produtor, entre outros) ao longo do 

tempo, ou seja, os comentários são realizados de forma interativa (WEETMAN, 2016). 

A ET pode ajudar a mudar a mentalidade dos fornecedores a respeito dos problemas ou 

dificuldades sobre a qualidade dos materiais e produtos; o retorno final dos materiais à 

biosfera; o retorno dos materiais ao sistema de produção industrial, entre outros (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012,2013; 

JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 2013; WEETMAN, 2016). 

 

ET-1.3.10: Praticar a colaboração 

A colaboração permite interconectar os stakeholders sociais - empresas de cadeias de 

suprimentos, empresas intersetoriais, governos, instituições acadêmicas, sociedade civil e 

consumidores - com o intuito de atingir objetivos, mutuamente acordados, e lograr sucesso por 
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meio de um trabalho colaborativo. Para tanto, cada parte deve aceitar a responsabilidade 

coletiva pela gestão do processo integrado (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; 

CIRCLE ECONOMY, 2020; JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 2013; SUÁREZ-EIROA et al., 

2019). 

O relacionamento entre organizações é variada e as principais formas são Business to 

Business (B2B), Business to Consumer (B2C) ou Consumer to Consumer (C2C) (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2017; WEETMAN, 2016). A colaboração pode ser realizada 

por meio de esquemas de compartilhamento de equipamentos, espaços, recursos, resíduos, 

serviços (transporte, produção, logística, entre outros), entre outros (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017; XIAO; HUANG, 2010). 

Projetar um produto com uma visão abrangente e colaborar com outras organizações é 

parte do caminho para a transição à EC. A prática da colaboração entre organizações permite 

(i) criar ciclos reversos, por meio de usos sucessivos em cascatas dos materiais e produtos, que 

retroalimentem o processo de consumo -simbiose industrial-; (ii)  estabelecer um sistema de 

produção em ciclo fechado que permita o retorno dos materiais à biosfera, solo ou de volta ao 

sistema de produção industrial; (iii) criar valor mútuo para todos os participantes; (iv) inovar 

através de parcerias com entidades de pesquisa e desenvolvimento; (v) possuir uma 

perspectiva de negócios de longo prazo; (vi) criar fluxos efetivos de materiais e informação, 

dentre outros (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017; CIRCLE ECONOMY, 2020; 

JOUSTRA; JONG; ENGELAER, 2013; LIN; LI; WANG, 2017; SUÁREZ-EIROA et al., 

2019). 

 

ET-3.2.3: Fortalecer a gestão e gerenciamento 

Parte do sucesso dos sistemas fechados e ciclos reversos é conectar o gerenciamento 

dos resíduos à etapa de aquisição de recursos (SUÁREZ-EIROA et al., 2019). Isso implica que 

as atividades realizadas pela empresa como: classificação dos resíduos tecnológicos e 

biológicos, coleta, triagem, transporte, transbordo e destinação final são realizados de forma 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010; BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2017). 

Exemplos de sistemas de gerenciamento de resíduos pós-consumo são: (i) programas 

de logística reversa; (ii) centros de reparo; (iii) plantas de digestão anaeróbia; (iv) plantas de 

compostagem; (v) plantas de reciclagem, entre outros. Com o intuito de reduzir a perda de 

materiais para fora do sistema é importante elaborar planos do gerenciamento de produtos e 
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materiais durante o uso e ao final da vida útil (BRASIL, 2010; BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2017; SIHVONEN; RITOLA, 2015; SUÁREZ-EIROA et al., 2019; 

TANTAU; MAASSEN; FRATILA, 2018; WEETMAN, 2016). 

 

5.6 Instrumento PEC 

Identificadas as ET relacionadas a cada cluster de PEC, a presente pesquisa elaborou 

um instrumento que permitiu divulgar informação de forma interativa e didática, para a 

identificar as ações e princípios atualmente implementados em uma empresa. 

No Quadro 5.5 pode-se observar as características e a ordem de apresentação dos 

temas. No total os vídeos tiveram uma duração de 40:23 min.  

 

Quadro 5.5 – Informações dos vídeos elaborados na pesquisa. 

N° Nome do vídeo Duração (min) Imagem 

1 Apresentação 0:02:32 

 

2 Design circular 0:06:54 

 

3 
Redução dos resíduos gerados 

dentro e fora da empresa 
0:07:32 

 

4 
Preservar e estender do que já foi 

feito 
0:05:14 

 

5 
Otimizar o valor contido nos 

resíduos 
0:07:34 

 

6 Gestão circular 0:10:37 

 

 Total 0:40:23  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir de cada vídeo foram levantadas as ações incentivadas pelos 5 clusters de PEC. 

Como mostra a Tabela 5.17, o instrumento PEC avaliou a implementação de 117 ações 

distribuídas nos 5 clusters. O cluster que incentivou o menor número de ações foi o de 
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Preservar e estender do que já foi feito e o cluster com maior número de ações foi o de Gestão 

circular. 

Tabela 5.17- Abreviações e quantidade de ações por cluster. 

Nome do Cluster Abreviação Ações 

1. Design circular Design 19 

2. Redução dos resíduos gerados dentro e fora da empresa Reduzir 23 

3. Preservar e estender do que já foi feito Reuso 7 

4. Otimizar o valor contido nos resíduos Otimizar 21 

5. Gestão circular Gestão 47 

Total de ações incentivadas pelo instrumento PEC 117 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As 117 ações foram condensadas e organizadas no questionário, o qual foi dividido por 

12 seções. Na Figura 5.7 pode-se observar a ordem de apresentação das perguntas após cada 

vídeos.  

Figura 5.7 – Visualização do Instrumento PEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sendo que futuramente, pretende-se liberar os vídeos para uso público em geral. 



110 

 

 

 

5.7 Estudo de caso piloto: Aplicação do instrumento PEC em microempresa do setor 

alimentício. 

Este capítulo consiste na aplicação do Instrumento PEC a uma microempresa dentro do 

enfoque de um estudo de caso piloto (YIN, 2001). 

 

5.7.1 Características do estudo de caso piloto 

A microempresa está localizada no Município de São Carlos, região centro-norte do 

estado de São Paulo. A administração é realizada no meio familiar e tem 27 anos de 

funcionamento no mercado. A microempresa realiza a produção, distribuição e 

comercialização de sorvetes de massa (tradicional e artesanal) e picolés (creme ou gelo, com e 

sem fruta). 

Neste contexto, a microempresa oferece mais de 70 produtos de diferentes sabores, os 

quais são produzidos em 2 locais próximos e são comercializados em 3 pontos localizados em 

diferentes regiões ou bairros do município. Por facilidade de acesso à informação, a pesquisa 

abordou os dados referentes unicamente à produção de picolés. 

Os dados apresentados a seguir foram coletados no mês de novembro de 2020. A 

informação foi fornecida por uma funcionária que trabalha há 6 anos na empresa e que, no dia 

da entrevista, realizada de forma virtual (plataforma do Google Meet), atuava na área 

comercial. Nesse contexto, segundo a informação coletada, a microempresa: 

 Tem uma produção média de 190 mil picolés por mês (23-35°C), sendo que nos 

meses de temperaturas elevadas acima da média (36-40°C) a produção pode 

duplicar; 

 Demanda mensalmente no mercado mais de 2.000 kg de açúcar, 1.300 kg de 

fruta (mamão, abacaxi, banana, maçã, kiwi, uva, limão, goiaba), 4.500 litros de 

leite, 150 litros de recheio, entre outros produtos (vide apêndice 5.3)15; 

 Tem como fornecedores marcas internacionais, nacionais e locais, a exemplo da 

Usina Colombo, Nestlé, Ceagesp, pomares, sacolões, supermercados, 

cooperativas, entre outros; 

 Gera mais de 500 kg de resíduos sólidos por mês (dado coletado em 21 dias de 

visitas a campo em 2020, vide apêndices 5.4 e 5.5 e 5.6). 

                                                 
15 A quantidade de água e energia não foram considerados na presente pesquisa pela dificuldade de 

acesso à essa informação. 
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 Tem abrangência em outros municípios e alguns estados. A maior parte dos 

seus clientes são empresas privadas e o público geral do município. Os produtos 

são vendidos em outras cidades de São Paulo, como Descalvado, Pirassununga, 

Ibaté Rio Preto, e em outros estados, como Bahia e Minas Gerais. 

 Participa de ações de apoios sociais como doação de sorvetes às escolas de São 

Carlos no Dia das Crianças, assim como doação a outras instituições no mês de 

outubro e doações mensais para a Santa Casa e outros hospitais do município. 

Como apresenta a Figura 5.8, os recursos maiormente consumidos pela microempresa 

são: leite (pasteurizado e em pó), recheios enlatados (de chocolate, milho, bananada, açúcar) e 

frutas (mamão, banana, abacaxi, kiwi, maçã, limão, uva, entre outros).  

Figura 5.8 - Produtos consumidos mensalmente (kg) na produção de picolés. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os fornecedores dos produtos em sua maior parte são diretos. As marcas dos produtos 

comprados são: Usina Colombo, Rio Novo, Nestlé, Sococo, Duas Rodas, Cosulati, Quali 

polpa, JEB, Marvi, entre outros. A microempresa também consome produtos locais, a exemplo 

do leite pasteurizado fornecido por uma empresa de pequeno porte localizada em São Carlos, e 

das frutas que, dependendo da qualidade, são adquiridas em sacolões, supermercados locais ou 

em municípios próximos, como Ribeirão Preto (Ceagesp). 

Respeito à geração de resíduos sólidos, observou-se que a microempresa não segregava 

na fonte, pois a coleta seletiva municipal não abrange o bairro onde a microempresa está 

localizada. Atualmente todos os resíduos são acondicionados em sacolas plásticas e 

armazenados em um recipiente próprio, para posteriormente serem coletados pelo serviço 
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regular da prefeitura e encaminhados ao aterro sanitário da cidade, ou por catadores 

autônomos. 

Na Figura 5.9, elaborada segundo o trabalho de campo realizado (Apêndice 5.4), 

observa-se que a microempresa gera em sua maior parte resíduos sólidos orgânicos (60,4%) e 

resíduos passiveis de reciclagem como plástico (21,5%), papel-papelão (8,5%), aço (3,2%) e 

madeira (0,4%), entre outros (material misturado). 

 

Figura 5.9 - Resíduos Sólidos gerados mensalmente na produção de picolés. 

 
Legenda: Resd. Mist: Resíduo misturado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o acondicionamento dos picolés, sob condições determinadas de temperatura, até 

serem encaminhados às unidades de comercialização, a empresa possui 50 freezers, caixas de 

papelão e caixas de isopor. Sendo que A esse respeito, o outro tipo de resíduo 

(eletrodoméstico) identificado foram 13 freezers defeituosos. Segundo a microempresa há 

interesse de uma empresa internacional, que possui uma planta fabril no mesmo município e 

que produz eletrodomésticos e aparelhos para uso profissional, em fornecer freezers e criar 

parceria com a microempresa. 
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5.7.2 Aplicação do instrumento PEC 

A aplicação do instrumento foi realizada no dia 30 de setembro de 2021, gravada com 

prévia autorização e teve uma hora de duração. O representante da microempresa (RMi) foi o 

mesmo funcionário que forneceu inicialmente os dados principais da microempresa.  

Na aplicação do instrumento observou-se que o tempo necessário para seu 

desenvolvimento (60 mim), pode ser uma desvantagem e pode cansar o RMi. Por outro lado, 

confirmou-se que o instrumento pode ser utilizado tanto no notebook quando pelo telefone, já 

que o RMi não contava com computador no momento da aplicação do instrumento. 

Após a conclusão da aplicação do instrumento, foram realizadas 5 perguntas: 

 

Clareza da informação 

Com relação à clareza da informação fornecida nos vídeos, o RMi indicou que foi 

“bem completo, tem muita coisa que eu não faço ideia que existia. É lógico que em um 

primeiro contato, você não tem muita noção de tudo, mas assim o conteúdo não...seccional, 

bem completo mesmo”. 

O RMi comentou também que a microempresa está pensando implantar sistemas de 

energia solar: “Agora em relação à aplicação da empresa, tem algumas coisas que já tem 

ideias rolando, energia solar é uma delas...”. Devido ao fechamento de locais, relacionado à 

pandemia da COVID-19, e planos futuros, atualmente existe uma dificuldade de implantar este 

sistema de energia solar na microempresa. Da mesma forma o RMi indicou que há uma 

ausência de dados sobre o consumo de energia que a microempresa precisa para mudar a esse 

tipo de energia mais sustentável: “É um projeto que a gente tem em mente, a gente sabe que é 

interessantíssimo, para própria empresa inclusive, só que a gente têm que segurar, porque a 

gente não consegue passar uma informação... minha realidade não condiz com minha 

realidade futura ... Não dá para gente fazer uma estimativa ... mas tem umas 4 e 5 empresas 

que a gente já conversou de energia solar”. 

O segundo comentário do RMi foi referente ao bloco de notas para anotar as 

encomendas da quantidade de picolés por sabor e os planos futuros de virtualizar: “E outra 

coisa que eu lembrei a medida que eu assisti (pausa) é da parte virtual (pausa) que isso 

também (pausa) a gente os bloquinhos dá as pessoas anotar os pedidos ne? Na loja nova nem 

sei se vai ter, eu acho que vai ser tudo por Rcode mesmo”. 
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A informação foi relevante para a empresa? 

Nesta pergunta, procurou-se verificar se a informação fornecida foi clara ao RMi. 

Observou-se que o instrumento ajudou a proporcionar uma visão ampla e variada de como 

implementar ações mais circulares, dado que o RM afirmou: “Nossa, pera ai, é que assim 

(pausa) a medida que eu assistia, eu olhava assim (pausa) as vezes não só para (pausa) ne? 

para nossa empresa, olhava como um todo, mesmo empresa que não é nossa. Então conforme 

vinha as imagens, vem muito de máquina de lavar e tal, eu lembrava lá da Urpo, de onde eu 

trabalhei na Brastemp e da Consul. Então minha mente foi rodando...” 

Observou-se também que o RMi havia anotado informação que achou interessante: 

“...mas deixa eu pensar aqui (procurou as anotações que fez). Na verdade, eu não lembrava 

disto aqui que eu já tinha ouvido falar, da captação da água da chuva, para fins ai ne? Tipo 

que não seja para a produção e tal. Então esse é um dos projetos que pode ne? Que já ouvi 

falar muito inclusive em vários livros de educação financeira e daria para a gente pensar lá 

para a nova loja. A energia solar ne? Está em primeiro, com certeza, de projetos, mas depois 

essa parte de captação de água da chuva também”. 

 

Das ideias fornecidas, qual é viável/difícil de se implantar? 

Esta pergunta procurou verificar se as ideias fornecidas foram interessantes para que a 

empresa considere a sua implementação. 

Com relação às ideias viáveis de se implantar na empresa, o RMi fez referência tanto à 

virtualização a curto prazo quanto ao uso de energia solar a médio prazo e o uso de água de 

chuva para fins não nobres a longo prazo. O RMi relatou: “Hoje é a parte dos cardápios 

mesmo, de virtualizar. A energia solar tem que esperar e captação da água da chuva 

também...”. 

O RMi também indicou que planejam incentivar a segregação dos resíduos sólidos 

gerados nos pontos de comercialização, implementando lixeiras para a segregação dos resíduos 

sólidos: “... outra coisa que eu lembrei, a gente vai pôr também (pausa), sabe essas lixeiras de 

reciclagem, ... na verdade a gente que pensou na reciclagem, na frente da loja, para 

incentivar aos clientes mesmo ne? ...”  

Quanto às ideias interessantes para a empresa, mas de difícil implementação, consta o 

estabelecimento de um sistema de logística reversa das embalagens dos picolés. O RMi 
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indicou: “... A gente fazer esse controle, é complicadíssimo. Primeiro para a pessoa, tem que 

ter um incentivo mesmo, um desconto, alguma coisa, a ideia é genial. Só que seria muito 

difícil de a gente gerenciar isso. A gente teria que abrir uma outra empresa para isso e não 

ne? aí já ficaria meio complicado...” 

 

Da forma como a informação foi oferecida, qual informação não ficou clara ou 

não foi compreensível? 

A partir desta pergunta concluiu-se que o instrumento reúne muita informação 

relevante e que, para um primeiro contato, muita informação pode não ter sido lembrada pelo 

RMi após a validação do instrumento. O RMi indicou clamante este fato, já que este foi o 

primeiro contato com esta informação e no momento da aplicação do instrumento a opção de 

"Prefiro não responder" o ajudou a continuar com a aplicação do instrumento em várias 

oportunidades: “Não que eu me lembre. Muita coisa coloquei -Prefiro não responder- ou –

Não sei- porque as vezes eu não sei mesmo de cabeça, sabe. Então pode ser que tenha, não sei 

(pausa), ou pode ser que não tenha não sei (pausa), não lembro de cabeça. Então, a princípio 

dúvida em se, não que eu me lembre (pausa), pode ser que eu tenha dúvida ne? Não estou 

lembrado”. 

Por outro lado, o RMi indicou quão importante foram os vídeos, a ajuda de associar os 

áudios e as imagens enquanto estava assistindo os vídeos: “...visualmente também é bem 

interessante para conseguir associar o que se está ouvindo com (pausa), eu sou muito visual, 

então eu preciso ver mesmo. Então para mim, nossa os vídeos, sensacionais. Claríssimos”. 

 

Algum comentário? 

Antes de concluir, o RMi comentou acerca de sua participação na pesquisa. O RMi 

mencionou considerar a participação na pesquisa como um tipo de parceria entre a academia e 

o setor privado: “... De comentário, quero agradecer com certeza, obrigada por toda a 

paciência.... E assim, é uma parceria ne? Lógico que tem coisas que dá ne? Até para já 

pensar no projeto já (pausa), tipo aquela coisa virtual do cardápio, que vai ser bom para todo 

mundo, para o meio ambiente, para a gente, para o cliente. E à medida que quando traz um 

trabalho desse, essas ideias que estão meio em stand-by, você fala, -nossa! É simples, dá para 
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fazer-... Então meio que, dá esse incentivo e trazer essa simplicidade ne? Muita coisa é 

simples ...”. 

O RMi finalizou indicando a importância da empresa incentivar os consumidores a 

terem responsabilidade com o produto pós consumo e promover ações de educação ambiental 

para conscientizá-los: “...tem que fazer uns videozinhos assim incentivando para que as 

pessoas ne? Mas é um trabalho formiguinha ne? Então se a gente for conscientizando, com 

certeza ne? Pode ser que não dê para mudar ne? Radicalmente, zerar de cara, mas com 

certeza melhora ne? A pessoa as vezes dá aquele click e fala não, vou jogar no lixo, então a 

gente vai colocar as lixeiras fora também, além de dentro da loja”. 

Das respostas obtidas nesta etapa, concluiu-se: 

 A importância da opção de resposta “Não se Aplica”, dado que as vezes o 

instrumento, pode se referir a determinadas ações que não consigam se aplicar 

ao contexto da microempresa; 

 A opção “Prefiro Não Responder” pode indicar a falta de conhecimento do RM 

sobre determinado tema. Isto pode indicar a necessidade de incorporar maior 

detalhe ou maior quantidade de exemplos ilustrativos no instrumento, e; 

 Finalmente, a elaboração do material audiovisual para este tipo de pesquisa foi 

relevante, em fornecer a grande quantidade de informação, proveniente da 

literatura de referência, de uma forma interativa e prática. Uma vez que, como 

indicou Mena et al. (2021), muitos conceitos não são de conhecimento geral, 

isto pode dificultar o fornecimento correto de dados reais pelo RMi. 

 

5.7.3 Análise de dados 

Após a aplicação do instrumento foram identificadas as ações e os princípios da EC que 

a microempresa está implementando. De acordo com a informação apresentada na Tabela 

5.18, a microempresa, indicou estar implementando 48% das 117 ações circulares, 28% não 

estão sendo implementadas, 6% das ações não se aplicam à realidade da microempresa e em 

18% das ações a empresa preferiu não responder. 
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Tabela 5.18 – Diagnostico de ações por cluster de princípios. 

Resposta 
Número de ações proposta por agrupamento Total de ações por 

resposta Design Reduzir Reuso Otimizar Gestão 

Não 5 8 2 13 5 33 

Não se aplica 3 1 -- -- 3 7 

Prefiro não responder 4 3 -- 4 10 21 

Sim 7 11 5 4 29 56 

Total de ações por 

agrupamento 
19 23 7 21 47 117 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com referência ao número de ações incentivadas por cluster, a Gestão circular (62% 

das 47 ações) e Estender e reservar o que já foi feito (5 das 7 ações) foram os princípios mais 

implementados. No entanto, o cluster que incentiva Otimizar o valor contido nos resíduos 

(19% de 21 ações) foi o princípio com um baixo nível de adoção pela empresa (Ver Figura 

5.10).  

Figura 5.10 – Dados coletados segundo tipo de resposta do RMi e agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por outro lado, o maior número de respostas onde a microempresa preferiu não 

responder foram relacionados com os clusters de princípios que incentivam a Gestão e Design 

circular. Isto pode-se justificar na não compreensão de determinados conceitos, ou na ausência 

de mais exemplos, motivo pelo qual o RMi escolheu essa opção de resposta.  

Finalmente, o maior número de ações que não se aplicavam às atividades desenvolvidas 

pela microempresa correspondeu a ações incentivadas pelos clusters de princípio de Design 

Circular, Design Circular e Reduzir dentro e fora da empresa.  



118 

 

 

 

A seguir são apresentadas as respostas obtidas na aplicação do Instrumento PEC por 

seções (vide capítulo 4). 

 

Sobre o conhecimento de conceitos importantes 

Nas primeiras seções do instrumento, além das informações básicas sobre a 

microempresa, o RMi indicou estar familiarizado com o termo “Economia Circular”, mas que 

atualmente este conceito não é aplicado na empresa. 

No instrumento foi fornecida uma imagem (Figura 5.11), na qual a empresa indicou se 

identificar com o modelo de negócio tipo 2, o qual é característico de um modelo de negócio 

circular. 

Figura 5.11 - Imagem fornecida no Instrumento PEC. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Identificação das ações relacionadas ao Design circular 

A microempresa indicou aplicar 36.84% das 19 ações relacionadas com o design 

circular. Na Figura 5.12 pode-se observar que a microempresa realiza esforços em: (i) oferecer 

um produto com qualidade, versatilidade, reciclabilidade e biodegradabilidade; (ii) conhecer as 

quantidades e características dos resíduos sólidos gerados no processo de produção e 

comercialização e (iii) estabelecer ações que visem que o produto ou embalagem pós consumo 

seja destinado de forma ambientalmente adequada. 



    119 

 

 

Figura 5.12 - Respostas referentes ao Design Circular. 

 

Código A empresa... Resposta 

1,1,1 

Usa: 

Matérias primas-secundárias PNR 

1,1,2 Energia de fontes renováveis Não 

1,1,3 Água de chuva para fins menos nobres Não 

1,2,1 

Oferece um produto com: 

Qualidade Sim 

1,2,2 Durabilidade Não se aplica 

1,2,3 Versatilidade Sim 

1,2,4 Adaptabilidade NA 

1,2,5 Atualização PNR 

1,2,6 Modularidade PNR 

1,2,7 Reciclabilidade Sim 

1,2,8 Biodegradabilidade Sim 

1,3,1 
Conhece as quantidades e 

características dos resíduos 

sólidos gerados no: 

Processo de produção Sim 

1,3,2 Processo de distribuição NA 

1,3,3 Processo de comercialização Sim 

1,3,4 Pós-consumo PNR 

1,4,1 Estabelece se o 

produto/embalagem pós-

consumo são: 

Retornados pelo consumidor à(s) loja(s) da empresa Não 

1,4,2 Retornados pelo consumidor ao(s) ponto(s) de comercialização Não 

1,4,3 Destinados de forma ambientalmente adequada Sim 

1,5,1 Participa de: Pesquisas científicas Não 

Legenda: PNR: Prefiro não responder, NA: Não se aplica. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A empresa demonstrou interesse em, futuramente, implantar um sistema de energia 

solar e não foram identificadas dúvidas nesta seção por parte da microempresa. 

 

Identificação das ações relacionadas a Reduzir 

A microempresa indicou aplicar cerca de metade (47.83%) das 23 ações relacionadas 

com a reduzir dentro e fora da empresa. 

Como indica a Figura 5.13, a microempresa, atualmente, oferece um produto 

multifuncional e com apego emocional; realiza esforços em aumentar a eficiência no consumo 

de recursos naturais nos processos produtivo, de distribuição e de comercialização; incentiva a 

redução dentro da empresa, valoriza os conhecimentos, capacidades, habilidades e valores de 

seus funcionários, além do uso de incentivos econômicos.  
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Figura 5.13 - Respostas referentes a Reduzir dentro e fora da empresa. 

 

Código A empresa... Resposta 

2,1,1 

A empresa: 

Substitui os materiais tóxicos NA 

2,1,2 Padroniza as classes e tipos de materiais utilizados PNR 

2,1,3 Reaproveita os resíduos sólidos gerados PNR 

2,3,1 

Oferece produtos: 

Virtualizados Não 

2,3,2 Multifuncionais Sim 

2,3,3 Com apego emocional Sim 

2,3,4 Em forma de serviço PNR 

2,4,1 
Aumenta a eficiência do consumo de recursos 

naturais nos processos de: 

Produção Sim 

2,4,2 Distribuição Sim 

2,4,3 Comercialização Sim 

2,5,1 
Reduz a quantidade dos resíduos sólidos 

gerados nos processos de: 

Produção Não 

2,5,2 Distribuição Não 

2,5,3 Comercialização Não 

2,6,1 

Promove a redução e a eficiência, valorizando 

os seguintes aspectos dos funcionários da 

empresa: 

Conhecimentos Sim 

2,6,2 Capacidades Sim 

2,6,3 Princípios Sim 

2,6,4 Habilidades Sim 

2,6,5 Valores Sim 

2,6,6 Promove a redução dos resíduos gerados e a 

eficiência do uso dos recursos, dentro da 

empresa, por meio de: 

Incentivos sociais Não 

2,6,7 Incentivos econômicos Sim 

2,6,8 
Promove, fora da empresa, a redução dos 

resíduos gerados no pós- consumo, por meio 

de: 

Incentivos sociais Não 

2,6,9 Incentivos econômicos Não 

2,6,10 
Divulga as ações adotadas relacionadas ao cuidado 

com o meio ambiente 
Não 

Legenda: PNR: Prefiro não responder, NA: Não se aplica 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A empresa também indicou interesse em aplicar futuramente a ação de “Virtualizar a 

comanda de escolha” para reduzir o uso de papel. Finalmente, não foram identificadas dúvidas 

nesta seção por parte da microempresa. 

 

Identificação das ações relacionadas a Preservar e estender o que já foi feito 

Para dar continuidade às perguntas desta seção, a microempresa identificou as 

características do seu produto principal (Figura 5.14). Dado que a microempresa oferece ao 

mercado um produto alimentício, ela foi encaixada em “um produto com tempo limite para seu 

consumo”. 



    121 

 

 

 

Figura 5.14 – Classificação do produto oferecido pela empresa 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim, de acordo com as características do produto principal, a microempresa indicou 

praticar a maioria (71,43%) das 7 ações relacionadas a preservar e estender o que já foi feito. 

Como indica a Figura 5.15, a microempresa relatou realizar os esforços necessários 

para estender a vida útil dos equipamentos, tais como reparo, atualizações e remanufatura, 

sendo que quando os equipamentos alcançam seu tempo de sua vida útil, estes são retornados 

ao fabricante. 

 

Figura 5.15 - Respostas referentes a Preservar e estender o que já foi feito 

 
Código A empresa... Resposta 

3,1,1 A empresa:  
Contrata um plano de manutenção para os 

equipamentos 
Sim 

3,2,1 
Adquire equipamentos passiveis 

de: 

Reparo Sim 

3,2,2 Atualização Sim 

3,2,3 Remanufatura Sim 

3,3,1 
Quando o equipamento alcança o 

tempo de sua vida útil 

Retorna ao fabricante Sim 

3,3,2 Encaminhado para reciclagem Não 

3,3,3 Outra destinação Não 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Nesta seção a empresa indicou que ela já aplica maior parte das ações e complementou 

que a empresa tem interesse em reutilizar os baldes das matérias-primas e realizar parcerias 

com o fornecedor em troca de equipamentos, relacionado ao sistema de produto-serviço. 

 

Identificação das ações relacionadas a Otimizar o valor contido nos resíduos 

Segundo o tipo de produto que a empresa oferece. A microempresa indicou praticar 

19,05% das 21 ações relacionadas com a otimização do valor contido nos resíduos. 

A microempresa relatou que vem realizando esforços em encaminhar os resíduos 

biológicos, gerados dentro da empresa, para outro destino que não seja o aterro sanitário da 

cidade Outros resíduos, passíveis de reciclagem, são encaminhados tanto para catadores 

autônomos quanto para cooperativas de catadores (Figura 5.16). 

A microempresa também fez menção de que esporadicamente realiza esforços em 

otimizar o valor contido nos resíduos biológicos gerados dentro da empresa, não realiza o 

pagamento pela disposição final dos resíduos sólidos gerados.  a reciclagem é considerada 

como a última opção e que a incineração dos resíduos sólidos não é considerada uma opção 

dentro da visão da empresa. 
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Figura 5.16 - Respostas referentes a Otimizar o valor contido nos resíduos 

 

Código A empresa... Resposta 

4,1,1 
Encaminha/entrega os 

resíduos biológicos 

gerados dentro da 

empresa para 

Extrair Comp. bioquímicos Não 

4,1,2 Extrair nutrientes para o solo Não 

4,1,3 Gerar biogás Não 

4,1,4 Gerar outro tipo de energia (ex: combustível) Não 

4,1,5 Outro destino Sim 

4,2,1 

Encaminha/entrega os 

resíduos gerados a: 

Catadore(a)s autônomo(a)s Sim 

4,2,2 Cooperativas de catadore(a)s Sim 

4,2,3 Indústrias da reciclagem Não 

4,2,4 Incineradoras Não 

4,2,5 Outros tratamentos térmicos Não 

4,2,6 Outra empresa (simbiose industrial) Não 

4,2,7 
Programas de logística reversa gerenciados por 

entidades representativas (Papel, pneus, óleo, aço) 
Não 

4,2,8 
Programas de logística reversa gerenciados por 

empresas privadas (ex: BOPP) 
Não 

4,2,9 Outro destino Sim 

4,3,1 
A empresa incentiva o 

retorno das embalagens 

pós-consumo a(s) 

loja(s): 

Da empresa Não 

4,3,2 
Com programas de logística reversa gerenciada por 

entidades representativas (Papel, pneus, óleo, aço) 
Não 

4,3,3 
Com programas de logística reversa gerenciada por 

entidades privadas (ex: BOPP) 
Não 

4,4,1 A empresa incentiva a 

recuperação das 

embalagens pós-

consumo por meio da: 

Reciclagem funcional PNR 

4,4,2 Reciclagem de alta qualidade PNR 

4,4,3 Upcycling PNR 

4,4,4 Downcycling PNR 

Legenda: PNR: Prefiro não responder 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Referente à aplicação dos conceitos sobre que tipo de reciclagem a empresa incentiva 

para a recuperação de suas embalagens, a opção de resposta foi “Prefiro não responder”. Isto 

pode indicar que há uma lacuna sobre os tipos ou alternativas de valorização dos resíduos 

biológicos e tecnológicos, já que nesta seção mais da metade (61,90%) das 21 ações tiveram 

“Não” como resposta. Nesse sentido, adicionar maior quantidade de exemplos e detalhamento 

no fornecimento de informação no instrumento pode ajudar, entretanto pode acarretar aumento 

do tempo de aplicação do instrumento. 
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Inicialmente a microempresa assinalou praticar um modelo de negócio circular. Porém, 

de acordo com os resultados obtidos na pesquisa e realizando uma análise dos dados coletados 

até esta seção, a visão da microempresa diverge em determinados princípios previamente 

estabelecidos no estudo, indicando que a empresa tem intenção de adotar ações mais 

circulares. Desta forma, seria interessante, em trabalhos futuros, complementar o instrumento 

com uma entrevista posterior à coleta de dados. 

 

Identificação das ações relacionadas a uma Gestão circular 

Na última seção, a microempresa indicou aplicar mais da metade (61,70%) das 47 

ações relacionados com uma Gestão Circular. 

Como indica a Figura 5.17, a microempresa relatou ter conhecimento da quantidade de 

recursos e resíduos que consome e gera; conhecer o fluxo dos materiais, sua origem e os 

processos de transformação e distribuição; trabalhar em colaboração com outras empresas, 

instituições e/ou organizações; incentivar um consumo responsável dentro e fora dos limites da 

organização; compartilhar com outras empresas recursos; ser responsável pelas decisões e 

atividades ao longo do ciclo de vida do produto que coloca no mercado; utilizar ciclos de 

feedback com seus stakeholders que permitam receber opiniões, problemas, dificuldades e 

elogios; e  fornecer informação do produto quando esta é solicitada. 

 

Finalmente a empresa comentou estar em concordância com as ações que podem ser 

aplicadas no futuro e que estão sendo aplicadas em países mais desenvolvidos como a 

aplicação de: descontos no pagamento de serviços (ex. Luz, água, internet); maior acesso a 

créditos dados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios; incentivos financeiros 

concedidos por entidades privadas (ex. ONGs) ou pelo governo; e incentivos econômicos 

(subsídios) concedidos por entidades, empresas ou governo. 
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Figura 5.17 - Respostas referentes a Gestão circular. 

 

Código A empresa... Resposta 

5,1,1 Conhece a 

quantidade de: 

Recursos consumidos Sim 

5,1,2 Resíduos sólidos gerados Sim 

5,2,1 
Conhece a relação 

dos stakeholders, nos 

seguintes contextos: 

Os stakeholders e empresa PNR 

5,2,2 Os stakeholders e o contexto Social PNR 

5,2,3 Os stakeholders e o contexto econômico PNR 

5,2,4 Os stakeholders e o contexto Ambiental  PNR 

5,3,1 Referente aos 

recursos e insumos 

utilizados, conhece: 

A origem Sim 

5,3,2 Os processos de transformação Sim 

5,3,3 Os processos de logística Sim 

5,4,1 

A empresa:  

Exige mudanças dos stakeholders envolvidos de acordo com o interesse da 

empresa PNR 

5,4,2 Trabalha em colaboração com outras empresas, instituições e/ou organizações Sim 

5,4,3 Identifica os impactos ambientais e sociais das decisões e atividades adotadas PNR 

5,4,4 Possui um plano de gerenciamento de resíduos sólidos Não 

5,4,5 Possui uma responsabilidade estendida do produtor PNR 

5,4,6 Incentiva um consumo responsável Sim 

5,4,7 Compartilha inf. com outras empresas que permita um desenvol. Conjunto PNR 

5,5,1 

Compartilha com 

outras empresas: 

Recursos (ex. produtos) Sim 

5,5,2 Serviços (ex. transporte) Não 

5,5,3 Espaços (ex. oficinas) Não 

5,5,4 Equipamentos Não 

5,5,5 Resíduos Não 

5,6,1 

Assume 

responsabilidade das 

decisões e atividades 

no: 

Design do produto Sim 

5,6,2 Processo de produção Sim 

5,6,3 Processo de distribuição Sim 

5,6,4 Processo de comercialização Sim 

5,6,5 Consumo Sim 

5,6,6 Descarte do produto/embalagem Sim 

5,7,1 Promove, dentro da 

empresa, um 

consumo responsável 

dos: 

Recursos Sim 

5,7,2 Energia Sim 

5,7,3 Água Sim 

5,7,4 Equipamentos Sim 

5,8,1 
Possui ciclos de 

feedback, para 

receber opiniões, 

problemas, 

dificuldades e 

elogios: 

Do consumidor Sim 

5,8,2 Do pesquisador Sim 

5,8,3 Do(a) catador(a) Sim 

5,8,4 Da indústria da reciclagem NA 

5,8,5 Das oficinas de reparo, remanufatura Sim 

5,8,6 Dos funcionários Sim 

5,8,7 Outros Sim 

5,9,1 

Fornece informação 

do produto, quando 

solicitada, sobre: 

Origem insumos/materiais PNR 

5,9,2 Composição PNR 

5,9,3 Tempo de vida útil Sim 

5,9,4 Manuais de reparo NA 

5,9,5 Locais manutenção, remanufatura NA 

5,9,6 Programas de Logística reversa Sim 

5,9,7 Destinação final Sim 

5,9,8 Cuidados, Esforços, Decisões adotadas Sim 

5,9,9 Apoios Sociais Sim 

Legenda: PNR: Prefiro não responder, NA: Não se aplica. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Com relação ao primeiro objetivo específico do trabalho, que consistia em identificar, 

analisar e agrupar os PEC, ele foi plenamente atendido. Os 65 princípios identificados, foram 

agrupados segundo as suas similaridades em 5 clusters: Design circular; Reduzir dentro e 

forma da empresa; Preservar e estender o que já foi feito; Otimizar o valor contido nos 

resíduos, e; Gestão circular. Constatou-se a relação entre o agrupamento dos clusters e a ordem 

de prioridade estabelecida pela PNRS, o qual confirma o enfoque da EC é a gestão dos 

resíduos sólidos. 

Por outro lado, com relação ao agrupamento inicial dos PEC, os instrumentos 

estatísticos foram eficientes em estabelecer uma estrutura inicial dos 5 clusters. Isto permitiu 

uma definição final do agrupamento final mais apurada. 

Quanto ao segundo objetivo específico, o qual teve por finalidade reunir, organizar e 

definir as ações incentivadas pelos clusters de princípios obtidos, foi desenvolvido um 

instrumento de aplicação virtual nomeado de Instrumento PEC. O instrumento consistiu em 

um material áudio visual composto por 6 vídeos e um questionário, o qual abordou 117 ações 

incentivadas pelos 5 clusters de PEC.  

O terceiro objetivo específico, que consistiu em identificar os princípios e ações 

voltadas à EC atualmente implementadas em uma empresa, foi cumprido por meio da 

aplicação do Instrumento PEC em uma microempresa do setor alimentício.  

O instrumento mostrou que a microempresa em estudo, implementou 48% das 117 

ações circulares. Os clusters de PEC relacionados com a gestão circular e com estender e 

preservar o que já foi feito tiveram o maior número de ações implementadas. Já, os clusters de 

PEC relacionados em um design circular e em reduzir dentro e fora da empresa possuíram um 

número intermédio de ações implementadas. Finalmente, a menor quantidade de ações 

implementadas pela microempresa foram as relacionadas com o cluster de PEC que procura 

otimizar os valores contidos nos resíduos. 

O Instrumento PEC demonstrou cumprir o objetivo geral proposto, que era tornar a 

informação muito mais acessível e identificar quais princípios a micro ou pequena empresa 

está aplicando. Ao final da aplicação do instrumento, o RMi indicou ter se sentido motivado a 
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continuar com a implementação de projetos futuros que visam ações mais circulares. Da 

mesma forma, o RMi indicou que o material audiovisual o ajudou a entender determinados 

conceitos e ideias. Portanto, o Instrumento PEC demonstrou-se efetivo. 

O presente estudo pretende agregar, à literatura existente, informação sobre a 

implementação dos princípios da EC no nível micro (produto e empresa), nas micro, pequenas 

e médias empresas, bem como auxiliar na formulação de políticas no país, e na elaboração de 

estratégias para a implantação da EC. 

Algumas limitações e recomendações identificadas para a melhoria do instrumento 

visando futuras aplicações, foram: 

 As técnicas foram desenvolvidas de acordo com a percepção e o entendimento 

da pesquisadora, o que pode dificultar a replicação da metodologia adotada. 

Além disso, outras técnicas de agrupamento poderiam ser exploradas, a 

exemplo da análise fatorial; 

 Dado que o instrumento foi aplicado a um único estudo de caso, futuros estudos 

podem aplicar o Instrumento PEC em diferentes tipos e portes de empresas, 

para assim obter um conjunto maior de respostas. Ademais, o instrumento pode 

ser aplicado a um número maior de funcionários, para avaliar os princípios que 

estão sendo implementados, dentro da empresa, de acordo à percepção de cada 

respondente; 

 Reduzir o tempo de aplicação do questionário. Para isto, o instrumento pode ser 

aplicado em 3 a 4 dias, para reduzir o tempo de 1 hora para 25 min. É 

importante indicar que não é possível reduzir o tempo de duração dos vídeos, já 

que contém a informação necessária para poder abordar de melhor forma o 

conteúdo teórico dos PEC; 

 Adicionar maior quantidade de exemplos sobre alternativas de como otimizar o 

valor contido nos resíduos; 

 Criar um software com uma interface personalizada que contemple o 

instrumento, para que ao final da aplicação seja fornecido um relatório final do 

estágio ou nível de maduração da empresa, na efetiva implementação da EC. 
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Models for analyzing the dependencies 
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Apêndice 4.1 - Conjunto inicial de documentos aplicando a técnica bola de neve (conclusão). 

N° Referência Título Periódico 

18  Farooque et al. (2019)  
Circular supply chain management: a 

definition and structured literature review 

Journal of Cleaner 

Production 

19  Franco (2017)  

Circular economy at the micro level: a 
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challenges in the textile industry 

Journal of Cleaner 

Production 

20 
 Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017)  

Conceptualizing the circular economy: an 

analysis of 114 definitions 

Resources, 

Conservation and 
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 Mais, Day e Godsell 

(2017) 
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Apêndice 4.2- Características do conjunto final aplicando a técnica bola de neve (continua). 

N° Referência 

Localização1 
Tipo de 

literatura 
RP NA I 

Cidade País 

1 Morseletto (2020) Amsterdam Holanda Artigo Jornal x 1 EN 

2 Suárez-Eiroa et al. (2019) Vigo Espanha Artigo Jornal x 4 EN 

3  Tonelli e Cristoni (2019) New York 
Estados 

Unidos 
Livro 

 
2 EN 

4 
 Kalmykova, Sadagopan e Rosado 

(2018) 
Gothenburg Suécia Artigo Jornal x 3 EN 

5  Ranta et al. (2018) Tampere Finlândia Artigo Jornal x 4 EN 

6  Reike, Vermeulen e Witjes (2018) Utrecht Holanda Artigo Jornal x 3 EN 

7  European Union (2018) Strasbourg França Diretiva 
 
NI EN 

8  Manninen et al. (2018) Helsinki Finlândia Artigo Jornal x 6 EN 

9  Tantau, Maassen e Fratila (2018) Bucareste Romênia Artigo Jornal 
 
3 EN 

10  China (2018) Beijing China Lei 
 
NI EN 

11  Kirchherr, Reike e Hekkert (2017) Utrecht Holanda Artigo Jornal x 3 EN 

12  Urbinati, Chiaroni e Chiesa (2017) Milano Itália Artigo Jornal x 2 EN 

13  British Standards Institution (2017) London 
Reino 

Unido 
Guia 

 
NI EN 

14  Van Buren et al. (2016) The Hague Holanda Artigo Jornal 
 
4 EN 

15  Ghisellini, Cialani e Ulgiati (2016) Bologna Itália Artigo Jornal x 3 EN 

16  Weetman (2016) New York 
Estados 

Unidos 
Livro 

 
1 EN 

17  Jawahir e Bradley (2016) Lexington 
Estados 

Unidos 

Artigo 

Congresso 
x 2 EN 

18  Sihvonen, Ritola (2015) Alto Finlândia Artigo Jornal x 2 EN 

Legenda: RP: Revisado por pares; NA: Numero de autores; I: Idioma; NI: Não indica; EN: inglês. 

                                                             
1 Autor principal 
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Apêndice 4.2 - Características do conjunto final aplicando a técnica bola de neve (conclusão). 

N° Referência 

Localização2 
Tipo de 

literatura 
RP NA I 

Cidade País 

19 
Ellen Macarthur Foundation 

(2015) 
London 

Reino 

Unido 
Relatório 

 
NI EN 

20  Popa e Popa (2014) Braşov România 
Artigo 

Congresso  
2 EN 

21  Stahel (2013) Conches Suíça Artigo Jornal x 1 EN 

22 
 Ellen Macarthur Foundation 

(2013) 
London 

Reino 

Unido 
Relatório 

 
NI EN 

23  Joustra, Jong e Engelaer (2013) Lille França Relatório 
 
2 EN 

24 
 Ellen Macarthur Foundation 

(2012) 
London 

Reino 

Unido 
Relatório 

 
NI EN 

25  Germany (2012) Berlin Alemanha Lei 
  

EN 

26  Xiao e Huang (2010) Changsha China 
Artigo 

Congresso  
2 EN 

27  Brasil (2010) Brasília Brasil Lei 
 
NI PT 

28  China (2009) Beijing China Lei 
 
NI EN 

29  Circle Economy (2020) Amsterdam Holanda Pagina web 
 
NI EN 

30  European Union (2008) Strasbourg França Diretiva 
 
NI EN 

31  Yong (2007) Beijing China Artigo Jornal 
 
1 EN 

32  Zhijun e Nailing (2007) Beijing China Artigo Jornal 
 
2 EN 

33  Japan (2000) Tóquio Japão Lei 
 
NI EN 

Legenda: RP: Revisado por pares; NA: Numero de autores; I: Idioma; NI: Não indica; EN: inglês; PT: 

Português. 

                                                             
2 Autor principal 
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Apêndice 4.3 - Definições dos princípios atribuídos à economia circular. 
PEC 1: PREVENÇÃO 

REFERÊNCIA DEFINIÇÃO 

Kalmykova, Sadagopan e 

Rosado (2018) 

A prevenção de resíduos também está frequentemente presente nas abordagens de CE revisadas, em algumas delas como o 

objetivo principal da CE. A ideia de prevenção de resíduos, que pode decorrer do reconhecimento da capacidade limitada da Terra 

para assimilação da poluição, é comum a conceitos como “matéria fora do lugar”, “berço ao berço” e “fronteiras planetárias” 

(p.195).  

Germany (2012) 

Qualquer ação antes de que uma sustância, material ou produto se transforme em resíduos, com o objetivo de reduzir a quantidade 

de resíduos e impactos adverso na saúde humana e no meio ambiente ou o conteúdo de sustâncias prejudiciais em matérias e 

produtos. Isso deve incluir, em particular, o ciclo interno de substâncias dentro das fábricas, o design de produtos com baixo teor 

de resíduos, a reutilização de produtos ou a extensão da vida útil dos produtos, bem como um padrão de consumo voltado para a 

aquisição de baixa poluição e produtos de baixo desperdício e no uso de embalagens reutilizáveis. (Parte 1, Sec. 3, 20). 

European Union (2018) 
Muda o conteúdo de "ou no conteúdo de sustâncias prejudicais em materiais e produtos" em ou no conteúdo de substâncias 

perigosas em materiais e produtos (Art.3). 

European Union (2008) 

Medidas tomadas antes da sustância, material ou produto se torne em resíduo, que reduce a quantidade de resíduos, a quantidade 

de resíduos, incluindo através da reutilização de produtos ou do prolongamento da vida útil dos produtos; os impactos adversos da 

geração de resíduos no meio ambiente e na saúde humana; ou no conteúdo de sustâncias prejudicais em materiais e produtos (Art. 

3,12). 

Japan (2000) Prevenção ou Redução (Art. 2).  

Sihvonen e Ritola (2015) 

A hierarquia de resíduos começa com atividades de prevenção antes que uma substância, material ou produto se torne resíduo. Na 

diretriz, essas atividades de prevenção são expandidas ao longo das fases do ciclo de vida com medidas sobre substâncias nocivas 

em materiais e produtos, potenciais impactos adversos dos resíduos gerados e volumes de resíduos gerados. Além disso, a 

extensão da vida útil dos produtos e as possibilidades de reutilização são pronunciadas (p. 640). 
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PEC 2: REDUÇÃO (continua) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Morseletto (2020) 

Descrição. Reduzir implica em usar menos recursos naturais e, portanto, menos insumos de energia, matérias-primas e resíduos. 

Essa definição pode ser estendida para reduzir o número de produtos, tout court, como diminuir o número de carros próprios de 

forma a incentivar a reutilização. Nestes termos, Reduzir pode ser vinculado a Reutilizar. Até certo ponto, Reduzir também pode 

ser interpretado como uma forma menos drástica de Recusar (p.8). 

Reike, Vermeulen e 

Witjes (2018) 

O conceito 'reduzir' é usado de três maneiras: orientado para o consumidor, orientado para o produtor ou como um termo genérico. 

Francis (2003) fornece uma descrição genérica afirmando que se trata de “eliminar a produção de resíduos ao invés da própria 

destinação dos resíduos após sua criação”, enquanto outros enfatizam que se refere a todos os estágios do ciclo de vida, incluindo 

a fase de uso, mas sem especificar quais devem ser os imperativos de ação do consumidor na fase de uso. Encontramos algumas 

dicas sobre os comportamentos desejados do consumidor, como usar produtos comprados com menos frequência, usá-los com 

mais cuidado e por mais tempo ou fazer reparos para prolongar a vida útil, por exemplo, com suporte de consumidor para 

consumidor (oficinas). Den Hollander e Bakker (2012) incluíram a participação na "economia de compartilhamento" por meio de 

pooling (uso simultâneo) e compartilhamento de produtos (uso sequencial) nesta categoria, pois eles esperam um uso mais eficaz 

do produto ao longo do tempo. Na maioria dos casos, no entanto, 'reduzir' está explicitamente ligado aos produtores e seu papel 

nos estágios de pré-mercado do Ciclo de Vida do Conceito e Design, enfatizando o uso de menos material por unidade de 

produção, ou referindo-se à 'desmaterialização' como etapas explícitas em design de produto (p. 255).  

Ranta et al. (2018) 
O princípio de redução implica o uso de insumos mínimos de energia, matéria-prima e desperdício, por exemplo, implementando 

tecnologias melhores, simplificando a embalagem e usando aparelhos mais eficientes em termos de energia.  

Kalmykova, Sadagopan e 

Rosado (2018) 
O Design e manufatura envolvendo redução do uso de materiais e eliminação do uso de substâncias nocivas (p.196).  

Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017) 

Discussão sobre recusar, repensar, redesenhar (incluindo prolongar a vida útil dos produtos), minimizar, reduzir, prevenir o uso de 

recursos e / ou preservar o capital natural (p. 223). Aumentar a eficiência na fabricação ou uso do produto, consumindo menos 

recursos naturais e materiais (p. 224). 

Van Buren et al. (2016) Reduzir o uso de matérias-primas (p.3). 

Jawahir e Bradley (2016) 

Reduzir concentra-se principalmente nas três primeiras fases do ciclo de vida do produto e se refere ao uso reduzido de recursos na 

pré-fabricação, uso reduzido de energia, materiais e outros recursos durante a fabricação e a redução de emissões e resíduos 

durante a etapa de uso (p.105). 
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PEC 2: REDUÇÃO (continua) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Ghisellini, Cialani e 

Ulgiati (2016) 

O princípio de Redução visa minimizar a entrada de energia primária, matérias-primas e resíduos através da melhoria da eficiência 

na produção (a chamada ecoeficiência) e processos de consumo. Introdução de melhores tecnologias, ou seja, produtos mais 

compactos e leves, embalagens simplificadas, eletrodomésticos mais eficientes, um estilo de vida mais simples, etc. A 

ecoeficiência é essencialmente um conceito de negócio, privilegiando a dimensão económica e ambiental da sustentabilidade e 

desprezando a dimensão social. Pelo contrário, o conceito de “eficiência de recursos” implica na redução de recursos e no aumento 

do bem-estar econômico e social ao mesmo tempo. Do lado da produção, Figge et al. (2014) apontam duas formas básicas pelas 

quais as empresas podem aumentar sua ecoeficiência nos processos de produção, ou seja, manter ou aumentar o valor dos produtos 

e, ao mesmo tempo, reduzir seus impactos ambientais. Isso pode ser alcançado usando menos recursos por unidade de valor 

produzida e substituindo substâncias mais nocivas por outras menos nocivas por unidade de valor produzido (p.15).  

Sihvonen e Ritola (2015) 

Não obstante, no ReX, a redução deve incluir apenas as fases do ciclo de vida antes de um produto chegar ao mercado, "na fonte", 

de forma semelhante aos princípios de eco-design, como limpeza resumida. Por exemplo, conectar práticas de manufatura 

sustentáveis com design sustentável é relevante, embora tenha surgido em pesquisas um pouco recentemente (p. 640). 

As maneiras de estender a vida útil antes que o produto chegue ao mercado podem assumir várias formas. O ciclo de vida múltiplo 

como objetivo do projeto é proposto como uma opção para reduzir os impactos ambientais. Por exemplo, Ardiente & Mathieux 

propõem maneiras de examinar e estender a durabilidade de produtos especialmente com uso de energia. As possibilidades de 

aumentar a longevidade de um produto também foram combinadas não apenas para considerar possibilidades de estender 

funcionalmente a vida útil, mas como projetar ligações emocionais a um produto para fazer com que o usuário não queira 

descartá-lo. Essa opção é chamada de apego emocional durável. Uma opção sugerida é projetar produtos que promovam um 

comportamento sustentável. Soluções como considerar o ciclo de vida múltiplo no processo de manufatura também seriam 

necessárias (p. 641). 

Essa posição priorizada para reduzir permite buscar soluções como materiais recicláveis e renováveis, ou estender a vida útil 

visando impactos diretos ao meio ambiente antes que o produto seja comercializado (p. 641). 

Xiao e Huang (2010) 

Além de mudar o antigo modo de produção, maximizar a eficiência do uso de recursos, reduzir o uso da terra, energia, água e 

insumos de materiais de engenharia e empresa, também se estende a reduzir a concentração de urbanização da segunda indústria, 

elevando os padrões de vida e, ao mesmo tempo, reduzindo as necessidades materiais (p. 97).  

Zhijun e Nailing (2007) 

"Reduzindo o uso de recursos". Usar o mínimo de matérias-primas e energia e reduzindo a poluição no início da atividade 

econômica na produção e no consumo. Na produção, esse princípio tende a se refletir em produtos compactos e leves, embalagens 

simplificadas e maximização das funções do produto, tudo com o objetivo de reduzir o descarte de resíduos (p.65). É o principal 

princípio dentro do sistema da EC (p.96).  
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PEC 2: REDUÇÃO (conclusão) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Yong (2007) Considera sua aplicação no uso de recursos e energia, com foco no processo de produção e consumo (p.126).  

European Union (2018) Indica que aplicando a redução da geração dos resíduos são cruciais para a transição à EC (Art. 1). 

China (2009; 2018) Reduzir o consumo de recursos e geração de resíduos no processo de produção, circulação e consumo (Cap. 1, art. 2). 

Japan (2000) Prevenção ou Redução (Art. 2).  

 

PEC 3: REUSO (continua) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Morseletto (2020) 

A reutilização pode ser definida como a segunda ou posterior utilização (por outro usuário/proprietário) de um produto que ainda 

está em boas condições e consegue cumprir sua função original. Um produto reutilizado mantém sua função e identidade. Embora 

a reutilização seja uma prática comum em todo o mundo, os alvos da reutilização são escassos. A escassez de metas de 

Reutilização pode refletir uma cultura atenta à produção de novos bens, mas também pelas dificuldades de enquadramento do 

problema (p. 7). 

Ranta et al. (2018) 

O princípio da reutilização estabelece que “produtos ou componentes que não sejam resíduos são reutilizados para o mesmo fim 

para que foram concebidos”; esse princípio se refere ao uso de menos recursos, menos energia e menos trabalho do que o 

necessário para produzir novos produtos a partir de materiais virgens ou mesmo para reciclar e descartar produtos. 

Kalmykova, Sadagopan e 

Rosado (2018) 

A reutilização secundária direta estende a vida útil do produto pelo uso de segunda mão. Portanto, menos produtos, que servem 

para o mesmo fim, têm de ser produzidos. Os produtos completos ou seus componentes podem ser reutilizados (p.196).  

 Urbinati, Chiaroni e 

Chiesa (2017) 

O produto mais sustentável costuma ser aquele que já possuímos. Reutilizar um produto preserva todo o valor agregado desse 

produto (p. 488).  

 Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017) 

Discussão sobre reutilização (excluindo resíduos), fechamento do ciclo, ciclagem, reparo e / ou reacondicionamento de recursos 

(p. 223). Reutilização por outro consumidor do produto descartado que ainda está em bom estado e cumpre sua função original (p. 

224).  

 Van Buren et al. (2016) 

Reutilização do produto (em segunda mão, compartilhamento de produtos) (p.3). Na economia com ciclos de feedback, o reuso de 

materiais é considerado principalmente como uma etapa de otimização separada, que é uma consequência (não deliberada) das 

escolhas feitas na fase de projeto, produção e uso de um produto. Na economia circular, a (re) utilização de materiais é um fator 

integrado na otimização da entrega de funcionalidade (p.3).  

Jawahir e Bradley (2016) 
Reutilização refere-se ao reuso do produto como um todo, ou seus componentes, após seu primeiro ciclo de vida, para os ciclos de 

vida subsequentes, para reduzir o uso de materiais virgens para produzir produtos e componentes mais novos (p.105). 
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PEC 3: REUSO (continua) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Reike, Vermeulen e 

Witjes (2018) 

Os conceitos de 'revenda' (ou 'revenda') e 'reutilização' estão intimamente ligados, expressando os dois lados da transação de 

mercado necessários para trazer os produtos de volta à economia após o uso inicial: o lado da oferta e o lado da compra. Ainda 

nesta categoria, as diversas explicações destes conceitos referem-se a diferentes posições: consumidor, colecionador, retalhista e 

produtor. Há uma forte preferência por vincular o conceito de "reutilização" à fase de "uso" do ciclo de vida de produção e uso do 

produto. Ainda assim, alguns estudiosos aplicam esse conceito no contexto de apenas reutilizar peças ou componentes, o que é 

mais comumente denominado recondicionamento e remanufatura. Outros autores distinguem explicitamente isso como 

"reutilização na fabricação" ou mencionam ambas as opções de forma distinta. 

No geral, mais comumente "reutilizar" se aplica a um segundo consumidor de um produto que quase não precisa de adaptações e 

funciona "como novo", "com a mesma finalidade", "sem reforma" e "sem retrabalho" ou "sem reparo". Do ponto de vista do 

consumidor, isso implica comprar em segunda mão, ou encontrar um comprador para um produto que não estava ou quase não 

estava em uso, possivelmente após alguma limpeza ou pequenas adaptações para restauração de qualidade por parte do 

consumidor. Nesse contexto, os leilões online de consumidor para consumidor de produtos usados são cada vez mais importantes, 

como o e-bay e seus equivalentes nacionais. Essa "reutilização direta" também pode ocorrer como uma atividade econômica por 

meio de coletores e varejistas. A literatura sugere que inspeções de qualidade, limpeza e pequenos reparos são comuns aqui. No 

entanto, também a reutilização direta de devoluções não vendidas ou produtos com embalagens danificadas pertencem a esta 

categoria e as iniciativas do produtor que permitem a reutilização múltipla de embalagens (p. 255). 

Ghisellini, Cialani e 

Ulgiati (2016) 

O princípio de Reutilização refere-se a “qualquer operação pela qual produtos ou componentes que não sejam resíduos são 

utilizados novamente para o mesmo fim para o qual foram concebidos”. O reaproveitamento de produtos é muito atraente em 

termos de benefícios ambientais, pois requer menos recursos, menos energia e menos mão de obra, se comparado à fabricação de 

novos produtos a partir de materiais virgens ou mesmo a reciclagem ou descarte. Castellani et al. (2015) mostraram que o 

reaproveitamento de produtos evita a emissão de substâncias nocivas e muitos outros impactos ambientais no caso de diversos 

itens (roupas, livros, móveis, vidros, aparadores), por meio de uma abordagem de ACV. A difusão do reuso envolve um aumento 

da demanda do consumidor por produtos reutilizados e remanufaturados, o design de produtos duráveis para múltiplos ciclos de 

uso, bem como incentivos para que as empresas favoreçam a retirada de produtos e a comercialização de produtos 

remanufaturados. (p.16). 

Xiao e Huang (2010) 

Além de prolongar a vida útil do produto tanto quanto possível, alcançar complexos multiuso, usar recursos renováveis tanto 

quanto possível, reduzir as emissões de resíduos, também se estende à engenharia e à empresa para fazer um alto uso de recursos 

renováveis, como o uso completo de água superficial, energia solar e eólica (p. 97). 

Zhijun e Nailing (2007) 
Refere-se à reutilização de um produto em outras instalações após seu consumo inicial, ao invés de deixá-lo se tornar lixo tóxico 

(p. 95).  
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PEC 3: REUSO (conclusão) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Sihvonen e Ritola (2015) 

A segunda escada na diretiva, 'preparação para reutilização', é definida como "operações de verificação, limpeza ou reparo de 

recuperação, pelas quais produtos ou componentes - podem ser reutilizados -." Na diretiva, a reutilização está associada a fins 

originalmente concebidos. O interesse é no reaproveitamento de produtos e componentes ao invés do reaproveitamento de 

materiais, também abraçado. 

A estratégia de Reutilizar parece geralmente conter operações de atualização menores ou maiores com o propósito de estender a 

vida útil além do primeiro ciclo de vida. Compreender a terminologia aumenta de forma semelhante as escolhas inequívocas, por 

ex. para requisitos funcionais, incluindo qualidade. 

Revenda ou reutilização direta: O desempenho funcional do produto pode se expandir além do tempo de desgaste emocional. Isso 

permite a possibilidade de reutilizar um produto "no estado em que se encontra" para a finalidade original, mas em outro tipo de 

segmento de mercado com níveis de preços geralmente mais baixos. A reutilização é descrita como negociação de segunda mão 

ou reutilização direta (p. 641). 

Yong (2007) 
A reutilização visa fazer uso total dos produtos usados com qualquer função de uso restante; o mesmo vale para peças de produtos 

usados e também para restos de materiais do processo de produção (p.126).  

Germany (2012) 

Operação pela qual produtos ou componentes que não sejam resíduo são usados outra vez para o mesmo propósito para o qual 

foram originalmente concedido. A preparação para o reuso pode ser revisão, limpeza ou operações de recuperação reparando, 

através de produtos ou componentes de produtos que se tornaram resíduos, são preparados sem nenhum outro pre-processo.  

Brasil (2010) Processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-química (Art. 3, XVIII)  

China (2009; 2018) 
Usar os resíduos como produtos diretamente, usando os resíduos depois de serem reparados, renovados, reproduzidos ou usando 

parte o todos os resíduos como componentes de outros produtos (Cap 1, art. 2).  

European Union (2008) 
Operação mediante a qual produtos ou componentes que não sejam resíduos são utilizados novamente para o mesmo fim para que 

foram concebidos (Art. 3,13). 

Japan (2000) 
Ação de usar recursos circulantes como produtos (até depois de reparações), usando-os de forma integral ou em partes como 

componentes ou em partes (Art. 2,5). 

Suárez-Eiroa et al. (2019) 
A reutilização visa reaproveitar produtos ou componentes com a mesma finalidade para os quais foram concebidos. Isso traz 

vários benefícios em relação à reciclagem em termos de economia de energia e recursos (p.957).  
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PEC 4:  RECICLAGEM (continua) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Ranta et al. (2018) 

O princípio de reciclagem se refere a “qualquer operação de recuperação pela qual os resíduos são reprocessados em produtos, 

materiais ou substâncias para o seu uso original ou para outros fins. Inclui o reprocessamento de material orgânico, mas não inclui 

a recuperação de energia e o reprocessamento em materiais que serão usados como combustíveis ou para operações de 

enchimento. 

Urbinati, Chiaroni e 

Chiesa (2017) 

O processo mais comum de Economia Circular, por meio do qual os materiais usados são tratados de forma a torná-los adequados 

para reutilização (p. 488). 

Kalmykova, Sadagopan e 

Rosado (2018) 

Reciclagem funcional: Processo de recuperação de materiais para a finalidade original ou para outras finalidades, excluindo 

recuperação de energia, Reciclagem de alta qualidade: A recuperação de materiais na forma pura sem contaminação, para servir 

como matérias-primas secundárias para a produção subsequente dos mesmos produtos de qualidade ou similares e Upcycling: 

Convertendo materiais em novos materiais de maior qualidade e maior funcionalidade. Downcycling: É o processo de conversão 

de produtos usados em novos produtos diferentes de qualidade inferior ou funcionalidade reduzida. Incentivar a reciclagem: 

Método para recompensar a reciclagem consistente e repetida de materiais recicláveis (p. 197). 

Morseletto (2020) 

Reciclagem é o processamento de materiais para obter a mesma (alto grau), ou inferior (baixo grau), qualidade dos materiais 

reciclados. A Reciclagem extrai materiais (chamados de materiais secundários) de materiais/produtos descartados. Os materiais 

secundários podem ser submetidos à reciclagem, um processo que os converte em materiais de maior qualidade e funcionalidade 

igual / aumentada (como no caso do extrato biorrefinado), ou, na direção oposta, à reciclagem (como é para a maioria materiais). 

Intuitivamente, o upcycling deve ser a solução preferível devido ao seu maior valor e qualidade; no entanto, o upcycling nem 

sempre é possível. 

Diferentes considerações são necessárias para a reciclagem em malha fechada / aberta, que é quando a reciclagem ocorre dentro 

do mesmo (fechado) ou em um sistema de produto diferente (aberto). A reciclagem de circuito fechado ocorre quando um 

“produto secundário é desviado de volta para um processo anterior no mesmo sistema, onde substitui diretamente (" substitui ") a 

entrada da produção primária do mesmo, por exemplo, material". Em vez disso, a reciclagem em circuito aberto ocorre “onde pelo 

menos uma parte do bem secundário é usada em sistemas diferentes. Adotando essas definições, as soluções de circuito fechado 

devem ser privilegiadas (então objeto de um alvo) em relação às de circuito aberto porque o transporte e a coleta de terceiros são 

evitados (e se o processo de produção pode lidar com a entrada reciclada sem o uso extra de, por exemplo, energia ou aditivos). 

No entanto, Geyer et al. (2016) provam que a reciclagem em malha fechada não é necessariamente melhor do que a reciclagem 

em malha aberta. Na verdade, a reciclagem depende de muitos fatores, incluindo usos, preços, tipo/propriedades dos materiais, 

deslocamentos e perdas/impurezas relacionadas com a reciclagem. Um princípio melhor para orientar as metas de reciclagem é o 

potencial de redução do impacto ambiental. Seguindo este princípio, as metas precisam ser definidas especificamente para 

diferentes produtos/materiais/indústrias (p. 5). 

Suárez-eiroa et al. (2019 
Reciclagem inclui qualquer operação que reprocesse resíduos em produtos, materiais ou substâncias, com a mesma ou outra 

finalidade para a qual foram concebidos, incluindo o reprocessamento de matéria orgânica (p.957). 
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PEC 4: RECICLAGEM (continua) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Reike, Vermeulen e 

Witjes (2018) 

O conceito de "reciclagem" está na base dos ROs, mas no topo quando se trata de frequência de uso e uso confuso. É usado para 

qualquer forma de evitar o uso de novos materiais ou recursos de mineração: "qualquer recuperação para qualquer finalidade", ou 

é explicitamente descrito como uma opção além das rotas mais curtas. Normalmente, significa o processamento de fluxos mistos 

de produtos pós-consumo ou fluxos de resíduos pós-produtor usando equipamentos tecnológicos caros, incluindo trituração, fusão 

e outros processos para capturar (quase) materiais puros. Uma diferença clara com os ROs mais altos é que os materiais reciclados 

não mantêm nenhuma estrutura original do produto e podem ser reaplicados em qualquer lugar, pelo que os materiais reciclados 

também são chamados de materiais "secundários". 

No processo de separação e seleção dos resíduos recolhidos podem ser utilizados vários níveis de qualidade que também 

coincidem com o baixo valor destes materiais e uma posição difícil no mercado, competindo com os materiais virgens puros. 

Apenas para relativamente poucos materiais, entre eles metais, a reciclagem tem tão pouca perda de qualidade quanto para 

permitir a competição com o material virgem. Finalmente, a reciclagem normalmente requer entradas de alta energia para coleta e 

reprocessamento, o que pode substituir o valor retido. Como vimos, também aqui uma importante distinção diz respeito à agência. 

Stahel (2010) enfatiza que a reciclagem ocorre também nas relações entre empresas, quando os resíduos de produção dos 

produtores finais ou produtores de componentes estão sendo reciclados (descrito como ‘reciclagem primária’). Isso é vantajoso , 

porque os materiais ainda não foram misturados, ao contrário da "reciclagem secundária", em que os produtos em fim de vida 

usados são coletados por coletores de resíduos municipais. Consequentemente, incluímos loops cada vez mais curtos em nossa 

síntese (p. 257). 

Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017) 

Discussão sobre remanufatura, reciclagem, fechamento do ciclo, ciclagem e / ou reutilização de resíduos (p. 223). Processe o 

material para obter a mesma (alto grau) ou qualidade inferior (baixo grau) (p. 224).  

Van Buren et al. (2016) 

Processamento e reutilização de materiais (p.3). Na economia atual, a “reciclagem” (processamento e reutilização de materiais) é 

um processo que também degrada os materiais, pois o sistema de reciclagem aplicado não é capaz de criar recursos secundários de 

alta qualidade em todos os fluxos de resíduos (p. 3).  

Jawahir e Bradley (2016) 
Reciclar envolve o processo de conversão de material que, de outra forma, seria considerado resíduo em novos materiais ou 

produtos (p.105).  

Ghisellini, Cialani e 

Ulgiati (2016) 

O princípio de Reciclagem refere-se a “qualquer operação de recuperação pela qual os resíduos são reprocessados em produtos, 

materiais ou substâncias para o seu uso original ou para outros fins. Inclui o reprocessamento de matéria orgânica, mas não inclui 

a recuperação de energia e o reprocessamento em materiais que serão usados como combustíveis ou para operações de 

enchimento”. A reciclagem de resíduos oferece a oportunidade de se beneficiar de recursos ainda aproveitáveis e reduzir a 

quantidade de resíduos que precisam ser tratados e/ou dispostos, diminuindo também o impacto ambiental relacionado. No 

entanto, se uma empresa ou sociedade é capaz de reciclar todos os seus resíduos, pode não ter interesse em reduzir a quantidade 

de resíduos (p.16).  
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PEC 4: RECICLAGEM (conclusão) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Sihvonen e Ritola (2015) 

Reciclagem é definida como “quaisquer operações de recuperação pelas quais os resíduos são reprocessados em produtos, 

materiais ou substâncias para os seus fins originais ou outros”. Definições semelhantes à categorização da UE focam na 

reciclagem de materiais: “A possibilidade de desmontar produtos em frações recicláveis e a questão da preservação da qualidade 

do material é o cerne da questão na reciclagem ideal.”. A reciclagem é vista como um processo no qual o material restauraria sua 

pureza original ou degradada e, consequentemente, seria adequado para diferentes fins. Às vezes, entende-se que antes da 

reciclagem as atividades de triagem, separação e desmontagem precisam ocorrer. No entanto, a desmontagem automática ou 

manual também pode ser incluída como parte ou reciclagem, a fim de separar frações de materiais valiosos e materiais perigosos 

ou contaminantes. 

De acordo com Mangun & Thurston, a remanufatura, a reciclagem ou o uso de materiais virgens são decisões relacionadas ao 

design que devem ser abordadas no desenvolvimento do produto. Eles fornecem um modelo de design de decisão para avaliar 

alternativas com um exemplo de um PC. Enquanto Villalba et al. propõem um índice de reciclabilidade para avaliar o valor 

econômico potencial dos materiais recuperados. Huisman se estende para incluir também o valor ambiental potencial recuperado 

de produtos recuperados usando seu método QWERTY (p. 642). 

Xiao e Huang (2010) 

Além do aproveitamento dos resíduos da produção, formar um ciclo de reciclagem de recursos, também se estende ao mecanismo 

de economia de extensiva produção em cadeia aberta para mudar à intensiva de malha fechada, com formato do sistema técnico e 

sistema industrial de economia circular, como a recuperação de terras, utilização de calor residual (p. 97).  

Zhijun e Nailing (2007) É uso repetitivo de um produto em seu estado primário, ao invés de uso único (p.96). 

Yong (2007) 
É um passo critico na promoção da EC em converter os resíduos em novos recursos, e atua como uma conexão entre a produção e 

o consumo (p. 126). 

Germany (2012) 

Qualquer operação de recuperação, na qual os resíduos são reprocessados em produtos, matérias e sustâncias, para o mesmo ou 

outros propósito. Inclui o reprocesso de matéria orgânica, mas não inclui a recuperação de energia e reprocessamento em materiais 

que são usados como combustíveis ou operações de enchimento de aterro.  

Brasil (2010) 
Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 

biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos (Art. 3, XIV).  

China (2009; 2018) P: Uso dos resíduos como matéria-prima de forma direta o depois da regeneração (Cap. 1, art. 2).  

European Union (2008) 

Operação de valorização através da qual os materiais constituintes dos resíduos são novamente transformados em produtos, 

materiais ou substâncias para o seu fim original ou para outros fins. Inclui o reprocessamento de materiais orgânicos, mas não 

inclui a valorização energética nem o reprocessamento em materiais que devam ser utilizados como combustível ou em operações 

de enchimento (Art. 3,17).  

Japan (2000) Usar recursos circulantes em sua integridade ou em partes como matéria prima (Art. 2,6).  
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PEC 5: RECUPERAR (continua) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Morseletto (2020) 

Potting et al. (2017) define Recuperação como a incineração de material com recuperação de energia. De forma mais ampla, 

Recuperação se refere a resíduos que não são reciclados, mas que são usados como fonte de energia ou valiosos compostos 

bioquímicos. A recuperação inclui diversos processos de conversão principalmente relacionados a resíduos orgânicos. Seguindo 

Potting et al, este estudo analisa a incineração, que é a forma mais difusa de recuperação para tamanho e faixa de origem. 

Além da recuperação de energia, o aspecto positivo da incineração é a complementaridade com a reciclagem, o que nem sempre é 

possível. A desvantagem é que a incineração destrói materiais / produtos para sempre (exceto carbono e cinzas de fundo de baixo, 

que são dificilmente utilizáveis) e incentiva o desperdício de material. A incineração requer resíduos baratos e abundantes para 

garantir o retorno do investimento de suas instalações, o que significa que compete por recursos com outras estratégias R (p.4). 

Reike, Vermeulen e 

Witjes (2018) 

Como alguns dos outros ROs, "recuperar" tem um uso misto com três tipos predominantes. Primeiro, é usado para descrever 

'coleta de produtos usados no final da vida útil e, em seguida, desmontagem, classificação e limpeza para uso. Em outro lugar, 

descobrimos que ele é mencionado como o segundo R em uma classificação de 3Rs: reduzir, recuperar, reutilizar. Esse uso é 

especialmente comum na literatura de logística reversa. Também pode significar a extração de elementos ou materiais de 

compósitos em fim de vida. No "Manual de Reciclagem" de Worrell e Reuter, vemos um uso misto da palavra, tanto em relação à 

coleta de produtos e materiais recicláveis quanto em relação à "recuperação de energia" dos fluxos de resíduos. Porém, em 20 dos 

artigos analisados, a recuperação significa captar a energia incorporada no resíduo, vinculando-o à incineração em combinação 

com a produção de energia ou aproveitamento de biomassa. O colocamos entre os ROs de menor valor, referentes ao seu uso 

dominante (p. 257).  

Kalmykova, Sadagopan e 

Rosado (2018) 

O processo de recuperação de metais, não metais e outras substâncias reutilizáveis de um fluxo de resíduos de material. A 

conversão de materiais residuais em calor, eletricidade ou combustível utilizáveis por meio de uma variedade de processos de 

resíduos em energia, incluindo combustão, gaseificação, pirólise, digestão anaeróbica e recuperação de gás de aterro sanitário 

(p.197). 

Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017) 
Discussão sobre incineração de materiais com recuperação de energia (p. 223).  

Van buren et al. (2016) 

Incineração de fluxos residuais (p.3). As gradações de circularidade também deixam claro que “recuperar energia” (de materiais 

por meio da incineração de fluxos residuais) é a opção final para extrair valor dos recursos. A recuperação de energia na verdade 

“termina” o ciclo dos recursos degradando e decompondo materiais em calor, emissões e cinzas (p.3).  

Jawahir e Bradley (2016) 
O processo de coleta dos produtos no final da etapa de uso, desmontagem, triagem e limpeza para utilização nos ciclos de vida 

subsequentes do produto é denominado Recuperar (p.105).  

European Union (2008) 

Operação cujo resultado principal é a transformação dos resíduos com o objetivo de servir a um propósito útil, substituindo outros 

materiais que, de outra forma, teriam sido utilizados para desempenhar uma função específica, ou resíduos sendo preparados para 

cumprir essa função, na instalação ou na economia em geral (Art. 3,15).  
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PEC 5: RECUPERAR (conclusão) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Sihvonen e Ritola (2015) 

Recuperar é uma palavra com significados ambíguos. Dois significados genéricos e restritos são usados na diretiva: reutilizar e 

reciclar são subconceitos para um termo genérico de recuperação, enquanto a quarta prioridade 'outra recuperação' contém, entre 

outros, energia ou processos de recuperação de metal e compostos de metal. A perspectiva geral é tomada pela maioria dos artigos 

que encontramos, com várias combinações de mais de uma estratégia ReX potencial incluída. No final dos anos 1990, a 

recuperação foi definida para consistir em valor agregado e recuperação de material. A recuperação de valor agregado contém, por 

exemplo, reparo e remanufatura de produtos e componentes, enquanto a recuperação de material busca recuperar materiais 

valiosos ou perigosos durante a fase pós-uso. A qualidade dos reciclados, incluindo seus níveis de pureza, estão sob análise. 

Sugerimos incluir apenas soluções relacionadas a materiais finais ou processos de recuperação de substâncias em recuperação no 

ReX. Por exemplo, as diretrizes devem ser colocadas sob ReCOVER se a meta para o design do produto é considerar as 

características de liberação do metal para garantir reciclados compatíveis usando o processo metalúrgico em End of Life (p.642).  

Germany (2012) 

Operação cujo resultado principal é a transformação dos resíduos com o objetivo de servir a um propósito útil, substituindo outros 

materiais que, de outra forma, teriam sido utilizados para desempenhar uma função específica, ou resíduos sendo preparados para 

cumprir essa função, na instalação ou na economia em geral. É considerado um princípio da EC (Parte 1, Sec. 3). 

Brasil (2010) Recuperação energética dos resíduos (Art.7, XIV). 

European Union (2008) 

Operação cujo resultado principal é a transformação dos resíduos com o objetivo de servir a um propósito útil, substituindo outros 

materiais que, de outra forma, teriam sido utilizados para desempenhar uma função específica, ou resíduos sendo preparados para 

cumprir essa função, na instalação ou na economia em geral (Art. 3,15).  

Japan (2000) 
Usar recursos circulantes em sua integridade ou em parte para obter calor, podem ser usados para combustão ou que 

potencialmente poder ter esse uso (Art. 2,7).  

 

PEC 6: REPARAR (continua) 

Sihvonen e Ritola (2015) 

Reparo para reutilização pelo usuário ou novo usuário em um mercado secundário envolve a restauração do produto em uma 

"ordem de funcionamento". Normalmente, uma desmontagem parcial é suficiente para o reparo, a fim de ter um acesso aos 

componentes defeituosos para as atividades de retificação. O reparo foi combinado com a remanufatura como um exemplo de 

recuperação com valor agregado ao descrever os fluxos de retorno potenciais, enquanto em outra definição foi combinado com a 

renovação nas atividades de reutilização. No entanto, o reparo parece estar bem colocado entre a reutilização direta e a 

remanufatura como parte das extensões para o conceito (p.641)  

Van buren et al. (2016) Manutenção e reparação (p.3).  
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PEC 6: REPARAR (conclusão) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Morseletto (2020) 

O reparo é definido por Potting et al. (2017) como reparo e manutenção de produto defeituoso para que possa ser utilizado com 

sua função original. Reparar também está tornando um produto quebrado operacional novamente por meio da fixação / 

substituição de peças com defeito. A reparação é uma prática comum se o proprietário decidir a reparação se o produto está em 

garantia ou não. A manutenção corretiva é geralmente equiparada a Reparo. 

Na estrutura adotada neste estudo, a manutenção (ou seja, manter um produto em boas condições de funcionamento para 

durabilidade / facilidade de manutenção) não é uma estratégia de CE como, em vez disso, considerada em outro lugar. A 

manutenção é uma atividade sofisticada que assume diferentes formas (por exemplo, preventiva, preditiva, preventiva, etc.). A 

manutenção pode exigir Remanufatura-Recondicionamento-Reparo, ao qual pode ser considerada conectada ou contígua. Na 

verdade, a manutenção pode incluir atividades de reparo, substituição, ajuste, lubrificação e/ou modificação. Para aeronaves ou 

máquinas pesadas, os chamados serviços de Manutenção-Reparo-Revisão são comuns, destacando a interconexão entre 

manutenção e reparo. Para simplicidade e congruência com a estrutura adotada, este artigo interpreta a manutenção como uma 

forma de reparo suave. Em vez disso, Atualizar ou Atualizar podem ser considerados estratégias de extensão de vida, mas também 

ações corretivas nas formas de Recondicionamento / Remanufatura (p. 6). 

Reike, Vermeulen e 

Witjes (2018) 

O significado de reparo pode parecer desafiar interpretações erradas. Seu objetivo comum é estender a vida útil do produto. É 

descrito como ‘trazendo de volta ao funcionamento’, ‘tornando-o tão bom como novo’, ‘recriando sua função original após 

pequenos defeitos’, ‘substituindo peças quebradas’. Apesar dessa aparente clareza, o conceito foi encontrado para ser usado em 

diferentes contextos, por exemplo, denotando o que outros autores chamam de "reacondicionamento", como em um artigo que 

descreve sistemas militares de circuito fechado. Uma distinção importante é que o reparo pode ser feito por diferentes atores e 

com ou sem mudança de propriedade. As operações de reparo podem ser realizadas pelo cliente ou por pessoas nas proximidades, 

no local do cliente e por meio de uma empresa de reparos. Mais recentemente, as oficinas de reparo não comerciais ponto a ponto 

se tornaram uma tendência. As empresas podem enviar produtos recolhidos para seus próprios centros de reparo, para centros de 

reparo controlados pelo fabricante ou para centros de reparo de terceiros. Finalmente, podemos distinguir o "reparo planejado" 

como parte de um plano de manutenção mais duradouro ou reparos "ad-hoc" (p. 255).  

Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017) 
Reparo e manutenção do produto defeituoso para que possa ser utilizado com sua função original (p. 224).) 

Xiao e Huang (2010) Os ecossistemas naturais são a base da riqueza social, é a segunda riqueza (p. 97).  
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PEC 7: MINIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE BENS INTERMEDIÁRIOS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Xiao e Huang (2010) 

No plano do parque industrial, com base na consideração abrangente de matérias-primas, energia, água e fatores de transporte, 

devemos comprimir e simplificar a conexão de produtos intermediários, economizando custos de transporte. Devemos fazer as 

empresas relacionadas, abordadem a relação dos equipamentos para fortalecer a conexão da produção e logística que pode 

economizar o máximo de custo de transporte (p. 99)  

 

PEC 8: QUÍMICA COMO NÚCLEO DO PARQUE ECOINDUSTRIAL 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Xiao e Huang (2010) 

A divisão do setor industrial da China é baseada no modelo da ex-União Soviética por classificação de produtos e controle do 

Poder Executivo, e implementa o sistema de gerenciamento de planos. Esse sistema econômico planejado tem a desvantagem de 

que a tecnologia de produção oblitera a linha de relações internas e separa o elo orgânico entre as conexões dos produtos da 

indústria. Parque industrial de economia circular deve quebrar restrições artificiais e estabelecer a indústria química como o 

núcleo do parque industrial entrecruzado (p. 99) 

 

PEC 9: REPENSAR 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Morseletto (2020) 

De acordo com Potting et al. (2017), repensar refere-se a tornar um produto de uso intensivo (por exemplo, compartilhando 

produtos ou colocando produtos multifuncionais no mercado). No entanto, repensar tem uma conotação mais ampla, porque inclui 

a reelaboração/ reconceptualização de ideias, dinâmicas, processos, conceitos, usos e pós-usos de um produto. Isso permite incluir 

a desmaterialização (ou seja, a substituição de um produto por uma alternativa não material com a mesma utilidade para os 

usuários), que é parte integrante do CE. O repensar pode sempre ter caracterizado a EC, porque para tornar algo mais circular é 

necessário repensá-lo, até certo ponto (p. 8)  

Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017) 
Torne o uso do produto mais intensivo (por exemplo, compartilhando o produto) (p. 224).  

Xiao e Huang (2010) 

Repensar: mudar a velha teoria econômica, o foco da nova teoria econômica não é apenas estudar o ciclo do capital, o ciclo do 

trabalho; também deve considerar a reciclagem de recursos. O objetivo da produção não é apenas criar novas riquezas sociais, mas 

também preservar o ecossistema (p. 97).  
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PEC 10: RESÍDUO É COMIDA 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Weetman (2016) 

Em sistemas vivos, no existem muitas espécies que sejam considerados resíduos, já que os resíduos s tornam comida de outra 

espécie. Podemos reduzir os resíduos através de um redesign dos produtos, assim eles poderão ser reusados ou desmontados no 

final da sua vida útil, mantendo seus produtos e seus materiais em seu mais alto nível de valor em todo momento (Cap. 1)  

Ellen Macarthur 

Foundation (2012) 

"Waste is food". Nos componentes biológicos é a habilidade de reintroduzir produtos e materiais (sem tóxicos) novamente dentro 

da biosfera. O objetivo é criar ciclos restauradores por meio de diferentes aplicações em cascata, antes de extrair a matéria prima e 

finalmente reintroduzi-la na biosfera. Nos componentes técnicos, aplicando o "upciclyn" podem ser realizadas melhoras na 

qualidade dos produtos e materiais. (p.24).  

Circle Economy (2020) Utilizar fluxos de resíduos como fonte de recursos secundários e recuperar resíduos para o reutilização e reciclagem.)  

 

PEC 11: DESIGN PARA O FUTURO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Circle Economy (2020) 
Considera a perspectiva do "sistema" durante o processo de design, para usar os materiais adequados, de ter um design para um 

tempo de vida apropriado e para estender o uso futuro.  

 

PEC 12: INCORPORAÇÃO DA TECNOLOGIA DIGITAL  

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Circle Economy (2020) 
Rastrear e otimizar o uso de recursos e forças de conexão entre os atores da cadeia de suprimentos através de plataformas digitais, 

online e tecnologias que proveem acompanhar os resultados  

 

PEC 13: PRESERVE E ESTENDA O QUE JÁ FEZ 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Circle Economy (2020) 
Enquanto os recursos estão em uso, mantenha, repare e atualize-os para maximizar sua vida útil e dar-lhes uma segunda vida por 

meio de estratégias anteriores, quando aplicável  
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PEC 14: PRIORIZE RECURSOS REGENERATIVOS  

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Circle Economy (2020) Garantir que recursos renováveis, reutilizáveis e não tóxicos sejam utilizados como materiais e energia de forma eficiente.  

 

PEC 15: REPENSAR O URL DO MODELO DE NEGOCIO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Circle Economy (2020) 
Considere oportunidades para criar maior valor e alinhar incentivos por meio de modelos de negócios que se baseiam na interação 

entre produtos e serviços  

 

PEC 16: COLABORAR PARA CRIAR UM VALOR CONJUNTO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Circle Economy (2020) 
Trabalhar em conjunto em toda a cadeia de suprimentos, internamente nas organizações e com o setor público para aumentar a 

transparência e criar valor conjunto.  

 

PEC 17: DESIGN SEM RESÍDUOS (continua) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Popa e Popa (2014) 

"Eliminação de resíduos da fase de concepção dos produtos": Ou seja, um produto deve ser projetado e otimizado, desde a fase de 

projeto, ao uso futuro do material nele contido, até o final de seu ciclo de vida. Os produtos devem ser projetados especificamente 

para incluir um ciclo de desmontagem e reutilização (p. 1033).  

Joustra, Jong e Engelaer 

(2013) 

Cada produto tem uma segunda vida. Seja atuando em um mercado secundário ou por meio da reciclagem de suas peças ou 

materiais essenciais. O primeiro passo é "eliminar o desperdício". A recuperação de materiais é a menor de todas as possibilidades 

de reutilização dos produtos, peças ou elementos. De uma perspectiva econômica, o valor introduzido de um produto precisa ser 

cuidadosamente contabilizado (p. 9).  

Ellen Macarthur 

Foundation (2012, 2013) 

Os resíduos não existem quando os componentes biológicos ou técnicos de um produto possuem um design com a intenção de 

ajustá-los em ciclos de materiais biológicos ou técnicos (ex. desembale e restauração/reforma/recondicionamento). Os nutrientes 

biológicos são não tóxicos e podem ser compostados. Nutrientes técnicos possuem um design para serem usados novamente, com 

uma mínima energia e uma alta retenção de qualidade (p.23) Os produtos são projetados e otimizados para um ciclo de 

desmontagem e reutilização (p.7)  
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PEC 18: CRIE RESILIÊNCIA ATRAVÉS DA DIVERSIDADE 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Weetman (2016) 

Usa a natureza como um modelo, explicando que os sistemas vivos são diversos, com espécies diferentes ajudando a suportar o 

ecossistema diante de choques ou eventos extremos (seca e inundações). A natureza tem um amplo conjunto de recursos e pode 

compartilhar forças, fortalecendo a saúde geral do sistema e criando resiliência. Empresas, nações e sistemas econômicos podem 

usar a diversidade para construir resiliência e recursos (cap 1)  

Joustra, Jong e Engelaer 

(2013) 

Capacidade dos ecossistemas de serem restauradores e resilentes à mudança. Nos sistemas biológicos a resiliência está baseada na 

diversidade. Nos sistema de negócios está baseadas relações com clientes, com fornecedores, recursos e inovações (p. 9)  

Ellen Macarthur 

Foundation (2013) 

Modularidade, versatilidade e adaptabilidade são características importantes que precisam ser priorizados num mundo incerto em 

rápida evolução. Os sistemas de produção devem ser flexíveis, com capacidade de usar uma variedade de insumos diferentes. 

Sistemas diversos, com muitos nós, conexões e escalas possuem maior resiliência comparados aos sistemas criados simplesmente 

para atingir à eficiência (maximização da produtividade), resultando em fragilidade. Desde que a eficiência possa introduzir ricos 

adicionais, existe a possibilidade de alocar recursos para aumentar a resiliência, em vez de usá-los como um fundo de reserva (p. 

28).  

Ellen Macarthur 

Foundation (2012) 

Sistemas diversos com muitas conexões e escalas são mas resilentes diante de perturbações ou conflitos externos a comparação de 

sistemas frágeis, construídos simplesmente para serem eficientes. Os sistemas naturais possuem uma alta resiliência adaptando-se 

a seus ambientes, com uma mistura de diversidade, uniformidade e complexidade. No entanto os sistemas industriais são instáveis 

e frágeis, já que concentraram-se por muito tempo na uniformidade. Nesse sentido, se sugere fabricar produtos usando sucedidos 

sistemas naturais como modelos, que considerem a modularidade, versatilidade e adaptabilidade como características (p.23).  
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PEC 19: USAR ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Ghisellini, Cialani e Ulgiati 

(2016) 

"Energia renovável": O terceiro princípio adicional, “renovabilidade”, coloca as energias renováveis como a principal fonte de 

energia para a economia circular, para reduzir a dependência de energia fóssil e aumentar a adaptabilidade (resiliência) do 

sistema econômico aos efeitos negativos do petróleo (aumento nos preços do petróleo, falta de fornecimento, etc.) (p.16).  

Popa e Popa (2014) 

"A energia necessária para todos esses ciclos de fabricação - recuperação - reaproveitamento deve ser proveniente de fontes 

renováveis": Reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e a vulnerabilidade a choques econômicos como os gerados pelo 

aumento repentino do preço do petróleo (p. 1034).  

Weetman (2016) 
A EC consiste em muitos atores trabalhando juntos criando fluxo efetivos de materiais e informação, incrementando fortemente 

o funcionamento de todas as coisas através de energia renovável (Cap.1)  

Joustra, Jong e Engelaer 

(2013) 

Indica a necessidade de energia para os negócios circulares. A recuperação quanto a remanufatura dos materiais dependem da 

disponibilidade de energia em forma de energia física ou trabalho. O Sol fornece 9000 vezes a quantidade de energia que todo o 

sistema humano requer a cada segundo de cada dia: será o objetivo principal das próximas décadas aproveitar essa energia e 

utilizá-la para todas as nossas necessidades de energia. (p.9)  

Ellen Macarthur 

Foundation (2013 

Os sistemas devem ter por objetivo funcionar com energia renovável. O sistema de produção agrícola além de funcionar com a 

energia solar, utiliza quantidades significativas de combustíveis fósseis em fertilizantes, maquinas agrícolas e na sua cadeia de 

suprimentos. A interação do sistema alimentar e agrícola, permitirá reduzir a necessidade de insumos baseado em combustíveis 

fósseis e capturar um maior valor energético de subprodutos e adubos. De forma complementar mudar o uso de fontes renováveis 

pode também aumentar a demanda por mão de obra humano como parte integral da evolução (Stahel, 2013, p.28)) 

Ellen Macarthur 

Foundation (2012) 

Os sistemas devem visar funcionar com o uso de fontes de energia renovável, ex. energia eólica, solar, trabalho (citar Stahel, 

2013 trabalho) (p.24)  
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PEC 20: PENSAR EM SISTEMAS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

British Standards 

Institution (2017) 

As organizações adotam uma abordagem holística para entender como as decisões e atividades individuais interagem nos sistemas 

mais amplos dos quais fazem parte. No contexto deste Padrão Britânico, o pensamento sistêmico trata da compreensão da 

natureza complexa, não linear e interconectada de qualquer sistema no qual uma organização esteja inserida. Pensar nessas 

relações é fundamental para entender como uma organização cria valor e como pode ser capaz de intervir no “sistema” para 

influenciar a gestão sustentável dos recursos de seu portfólio de produtos e serviços. Por exemplo, no caso de um produto, isso 

pode incluir a identificação de todas as peças componentes e insumos de materiais envolvidos em trazê-lo para o mercado, bem 

como as maneiras pelas quais os sistemas naturais são impactados durante toda a sua vida útil. Os sistemas podem ser vivos 

(sistemas naturais) e não vivos e incluem mercados e cadeias de abastecimento. Eles nem sempre se comportam conforme o 

esperado e a escala de tempo em que o comportamento se manifesta pode variar. O pensamento sistêmico pode ajudar uma 

organização a gerenciar a mudança e a complexidade de forma mais eficaz e identificar as consequências potenciais de longo 

prazo (pretendidas ou não) das decisões e atividades (p. 26).  

Joustra, Jong e Engelaer 

(2013) 

A Economia Circular visa loops contínuos. Esta é uma abordagem de sistemas. Esses são ciclos de materiais e nutrientes, mas 

também são anéis de responsabilidade. Isso implica "ciclos de feedback"; fornecer aos produtores informações sobre a qualidade 

da reutilização ou reciclagem de produtos e recursos de alta qualidade. Os laços de responsabilidade fornecem ao produtor um 

nível mais alto de responsabilidade pelo cuidado não apenas dos produtos, mas também das peças e materiais necessários para 

esse cuidado (p. 9)  

Ellen Macarthur 

Foundation (2013) 

Capacidade de entender como as partes são influenciadas dentro de um todo e a relação do todo com as partes. Os elementos são 

considerados em relação a seu contexto ambiental e social. Se refere a grade maioria de sistemas do mundo real, não lineares, 

ricos em feedback e são interdependentes.  Com condições de partida imprecisos combinados com feedback levam a 

consequências surpreendentes e a resultados em sua maior parte não proporcionais à entrada. A gestão defere do sistema linear, 

necessita, maior flexibilidade e maior adaptação à mudança das circunstancias Enfatiza em estoque e fluxos. A manutenção ou 

reposição do estoque é característico a sistemas ricos em feedback, já que se assume que o sistema tenha longevidade e potencial 

para se regenerar e incluso evoluir em sistemas vivos. No contexto dos negócios, as propriedade de modularidade e adaptação 

significam um oportunidade para a inovação e o desenvolvimentos da diversidade da cadeia de valor, assim como uma menor 

dependência em unicamente estratégias a corto prazo (p.29)  

Weetman (2016) Olhar para as conexões entre ideias, pessoas e lugares para criar oportunidades para as pessoas, o planeta e o lucro (Cap. 1).  

Ellen macarthur 

foundation (2012) 

Considera a relação entre os elementos, a infraestrutura, o ambiente e o contexto social, permitindo entender como as partes 

influencia umas às outras como um todo e a relação entre o todo e as partes. É caracterizado por possuir valiosa informação em 

forma de comentários ou feedbacks, enfatizando o fluxo e a conexão, entre as partes ao longo do tempo, com o potencial de 

abranger condições regenerativas sem precisar de limitações (p.24)  
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PEC 21: PENSAR EM CASCATAS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Ellen Macarthur 

Foundation (2013) 

P: Nos matérias biológicos, a essência da criação de valor reside na oportunidade de extrair valores adicionais de produtos e 

matérias por meio de outras aplicações ou usos sucessivos em cascata. Na decomposição biológica, seja de forma natural ou em 

processo de fermentação controlada, o material é decomposto em estágios que extraem energia e nutrientes encontradas no 

material. A entidade biológica completa deve ser considerada e seu contexto também deve ser integrado (p.29). Colocar os 

materiais e componentes em diferentes usos antes do final da sua vida útil, através de diferentes fluxos de valor, extraindo e 

armazenando, ao longo do tempo, energia e material coerente. Ao longo das cascatas o ordem do material decresce (a entropia 

aumenta) (p.32)  

 

PEC 22: COMPARTILHAR VALORES 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Joustra, Jong e Engelaer 

(2013) 

Economia envolve negócios, criação de produtos e obtenção de lucros. Em sistemas vivos, isso é conhecido como "Simbiose". Na 

Economia Circular, trata-se de criar valores por meio do desempenho e do empreendedorismo cooperativo. Criar valores 

compartilhados para todos os participantes ajuda a tornar uma perspectiva de negócios de longo prazo uma realidade (p.9).  

 

PEC 23: LOOPS NÃO TÊM COMEÇO NEM FIM 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Stahel (2013) 

O conceito de manter o valor, a qualidade e o desempenho dos bens por meio da gestão de estoque substitui o conceito de valor 

adicionado na economia linear; os valores preservados incluem os materiais, água e emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

embutidos nas mercadorias. 

Utilização, uso ou reposição de valor substitui o conceito de valor residual ou de depreciação na economia linear. Os loops 

permanecem transparentes; novos atores econômicos podem entrar em qualquer ponto de transação (p.5) 
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PEC 24:  QUANTO MENOR O LOOP (MAIS LUCRATIVO E EFICIENTE EM TERMOS DE RECURSOS É 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Stahel (2013) 

Quanto menor o loop (em termos de atividade e geograficamente), mais lucrativo e eficiente em termos de recursos é: No que diz 

respeito à atividade, isso significa 'não repare o que não está quebrado, não refabrique o que pode ser reparado, não recicle o que 

pode ser remanufaturado (ciclo 1) e geograficamente 'os pequenos loops (reutilizar, reparar e remanufaturar ) são melhor 

realizados localmente ou regionalmente ', evitando custos de embalagem e transporte e, se a propriedade for mantida, evitando 

custos de transação múltiplos. 

A reciclagem - o grande laço 2 - é, em contraste, um negócio global baseado nos princípios da produção industrial, como 

economias de escala, especialização e emprego da mão de obra mais barata, e uma atividade cuja eficiência é restringida pela 

entropia (a segunda lei da termodinâmica) , complexidade do material (ligas, levando à redução do ciclo) e abuso. Por exemplo, o 

envio de produtos eletrônicos usados para a África para remarketing, mas terminando na "reciclagem-incineração" mais barata e 

poluente. O Acordo da Basiléia permite a exportação de bens usados para remarketing, mas proíbe a exportação de resíduos (p.4). 

 

PEC 25: A VELOCIDADE DOS FLUXOS CIRCULARES É CRUCIAL 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Stahel (2013) 

"A eficiência da gestão de estoque na economia circular aumenta com uma velocidade de fluxo decrescente". A reciclagem de 

materiais de bens de curta duração, como latas de bebidas, leva a fluxos circulares rápidos e uma perda rápida do estoque de 

material (os 'interesses compostos de recursos reversos'): 50% de reciclagem significa que 50 % do material original é reciclado 

no primeiro ciclo, 25 % no segundo ciclo, 12,5 % no terceiro etc. Isso significa a perda total do material original em um curto 

espaço de tempo. 

As garrafas de vidro reutilizáveis usadas para água mineral na Suíça, ao contrário, são recarregadas 27 vezes, o que corresponde a 

uma vida útil de um ano e meio, antes de serem recicladas. Este sucesso pode ser parcialmente devido ao fato de que as garrafas 

são usadas dentro de um esquema de armazenamento. 

Os modelos de negócios mais lucrativos e eficientes em termos de recursos de uma economia circular - a economia lacustre da 

gestão de frotas e da venda de bens como serviços - operam em baixa velocidade em uma economia regional para maximizar os 

lucros. 

Um diferencial de velocidade de tipo diferente existe entre a remanufatura na economia circular e a fabricação na economia 

industrial: todos, exceto dois dos encouraçados afundados em PearlHarbor, foram remanufaturados e recomissionados em um ano 

e contribuíram para vencer a guerra no Pacífico. A capacidade do estaleiro e da siderurgia para construir novos navios para repor 

as perdas simplesmente não existia e teria levado muito mais tempo (p 5). 

 



165 

Apêndice 4.3 - Definições dos princípios atribuídos à economia circular. 

 

PEC 26: A PROPRIEDADE CONTÍNUA É ECONÔMICA 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Stahel (2013) 

"Reutilizar, reparar e remanufaturar sem uma mudança de propriedade economiza o dobro dos custos de transação". A 

recauchutagem e reescultura de pneus usados de caminhões é a norma. A propriedade do pneu permanece com o gerente da frota 

e a reforma é feita por um contratado terceirizado como um serviço. No caso de pneus vendidos como um serviço (fabricantes de 

pneus que vendem o uso de pneus), os fabricantes de pneus desenvolveram oficinas móveis para fornecer um serviço no local 

ideal aos usuários de pneus. Prolongar a vida útil dos pneus ao menor custo, de acordo com os princípios da economia circular, ou 

neste caso a economia de desempenho, aumenta os lucros do fabricante de pneus. 

O caso é diferente para pneus de carros usados em países industrializados, que são coletados por revendedores de lixo e 

possivelmente vendidos para reformadores, que após extenso controle de qualidade e reforma os vendem a particulares. No 

entanto, a maioria dos pneus usados de automóveis não são reformados ou reciclados como materiais, mas incinerados em fornos 

de cimento. Há duas razões para esse fiasco de produto-vida: subsídios estatais para incineração e a desconfiança de pneus 

reformados por compradores que duvidam de sua qualidade "como novos". O fato de os pneus serem um terço mais baratos do 

que os novos de qualidade semelhante - apesar dos custos de transação - reforça essa crença, ao invés de ser tomado como prova 

de uma solução mais sustentável (p.5). 
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PEC 27: UMA ECONOMIA CIRCULAR PRECISA DE MERCADOS FUNCIONAIS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Stahel (2013) 

Nesse aspecto, a economia circular não difere da economia industrial; precisa de mercados eficientes onde a oferta e a demanda 

possam se encontrar. Trata-se de serviços de extensão da vida útil de bens, tais como reparos de componentes, remanufatura e 

atualização tecnológica, bem como a revenda de bens e componentes usados (p.5). 

Serviços de extensão de vida útil para reparar capital manufaturado - veículos, equipamentos, aeronaves, navios, edifícios e 

infraestrutura - existem localmente em todo o mundo. Serviços de remanufatura para trabalhos pontuais também são oferecidos 

localmente em áreas urbanas; a remanufatura em escala industrial, no entanto, é feita regionalmente para atingir uma certa 

economia de escala - veja as fábricas de remanufatura da Caterpillar para motores a diesel nos EUA, Reino Unido e China (p.6). 

Serviços de reutilização e remarketing para bens de investimento móveis usados - veículos, equipamentos, aeronaves e navios - e 

edifícios existem na maioria dos países, e esses bens são comercializados nos mercados internacionais há muito tempo. Bens 

culturais, como pinturas, móveis antigos e obras de arte, são tradicionalmente reparados periodicamente e comercializados em 

casas de leilão (p.6). 

Os mercados de bens de consumo usados normalmente floresceram por meio de anúncios em jornais locais e em papelarias, bem 

como em mercados de pulgas. Seu remarketing internacional, no entanto, só decolou com o surgimento de locais de mercado 

eletrônico, como o eBay (p.6). 

O remarketing de bens e componentes usados por gestores de frota só ganha força quando eles percebem seu papel fundamental 

no remarketing de bens de que não precisam mais. A Lufthansa é pioneira neste sentido, dedicando meia página de sua revista de 

bordo (veja a página do World-Time) para anunciar o fato de que vende assentos de aeronaves usados (durante uma verificação 

D, todos os assentos e outros acessórios são alterados por razões de segurança). Em vez de pagar um reciclador para destruir essas 

poltronas, a Lufthansa agora recebe dinheiro para a reutilização dessas poltronas, por exemplo, em teatros e cinemas - um 

exemplo da ‘nova forma de pensar’ necessária para explorar plenamente as oportunidades da economia circular (p.6). 

Mercados em funcionamento também são necessários para atingir o custo mais baixo. Na economia linear, os bens são 

depreciados e, por exemplo, no caso de sinistro de responsabilidade civil, reembolsados pelo valor residual; as seguradoras não 

têm interesse em um mercado de automóveis usados que funcione e um cliente que tenha demonstrado uma atitude atenciosa se 

sentirá punido. Na economia circular, onde a qualidade do estoque, e não a idade, determina o valor, a seguradora terá que 

substituir o bem avariado, por exemplo, um carro, por um veículo de qualidade e idade semelhantes, ou pagar ao cliente o valor 

de reposição. As seguradoras agora têm interesse em um mercado de segunda mão com uma ampla oferta de carros de todas as 

idades e condições qualitativas para minimizar seus pagamentos por perdas (p.6). 
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PEC 28: DESIGN CIRCULAR 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Suárez-Eiroa et al. (2019) 

"Design para a EC": Princípio operacional 6: projetando para a economia circular. Há um consenso total na literatura científica 

sobre a importância do design dentro da estrutura de CE. O design cobre múltiplas perspectivas do modelo CE. Por exemplo, um 

produto pode ser projetado para ser facilmente recuperado e reciclado, para ser facilmente reparado ou para ser facilmente 

removido em módulos, entre outras possibilidades. Essas ações fazem parte do conceito de eco-design, peça fundamental para 

garantir o sucesso do CE. 

A inovação também é necessária em questões sociais, organizacionais, financeiras ou políticas. Essas ações necessárias podem ser 

localizadas no âmbito da ecoinovação, o que segundo Kemp e Pearson (2007), é 'a produção, assimilação ou exploração de um 

produto, processo de produção, serviço ou gestão ou método de negócio que é novo para o organização (desenvolvê-la ou adotá-

la) e que resulte, ao longo de seu ciclo de vida, na redução do risco ambiental, da poluição e de outros impactos negativos do uso 

de recursos (incluindo o uso de energia) em comparação com as alternativas relevantes ». Toxopeus et al. (2015) enfatizam a ideia 

de que a inovação é um processo impulsionador do novo paradigma, em contraposição à simples otimização de processos. 

Realizar o design para uma CE abrange questões fundamentais para conduzir o processo de transformação de um modelo linear 

de produção-consumo para um modelo circular (p.957). 

 Popa e Popa (2014) 
Envolve a escolha cuidadosa dos materiais usados, a padronização e modularização avançadas e objetos de design que podem ser 

facilmente desmontados (p. 1033).  

 

PEC 29: FAZ UMA DISTINÇÃO CLARA ENTRE COMPONENTES CONSUMÍVEIS E DURÁVEIS QUE CONSTITUEM UM PRODUTO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Popa e Popa (2014) 

"Faz uma distinção clara entre componentes consumíveis e duráveis que constituem um produto": Os consumíveis são feitos de 

ingredientes biológicos, não tóxicos (possivelmente úteis para o meio ambiente) e assim, ao encerrar o ciclo de uso, podem ser 

devolvidos à natureza sem consequências negativas para o meio ambiente. As peças sustentáveis, no entanto, como componentes 

de plástico e metal, são projetadas, desde o início, para reaproveitamento (p. 1033).  
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PEC 30: PRESERVE E APRIMORE O CAPITAL NATURAL 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Manninen et al. (2018) 

"Preservar e melhorar o capital natural, controlando estoques finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis": Exploração 

minimizada e otimizada de matérias-primas, enquanto entrega mais valor com menos materiais; Redução da dependência de 

importação de recursos naturais; Uso eficiente de todos os recursos naturais; Recursos não renováveis substituídos por renováveis 

dentro de níveis sustentáveis de abastecimento; Uso geral de energia e água minimizado; Aumento da participação de materiais 

recicláveis e reciclados que podem substituir o uso de materiais virgens; Fechamento de laços de material; Matérias-primas de 

origem sustentável; Emissões reduzidas em todo o ciclo do material por meio do uso de menos matéria-prima e fornecimento 

sustentável; Menos poluição por meio de ciclos de materiais limpos; Acúmulo de resíduos minimizado; Incineração e aterro 

limitados ao mínimo (p. 417).  

Ellen Macarthur 

Foundation (2015) 

Ao controlar estoques finitos e equilibrar os fluxos de recursos renováveis - por exemplo, substituindo os combustíveis fósseis por 

energia renovável ou devolvendo nutrientes aos ecossistemas (p.23). Isso começa desmaterializando a utilidade - entregando a 

utilidade virtualmente, sempre que possível. Quando os recursos são necessários, o sistema circular os seleciona com sabedoria e 

escolhe tecnologias e processos que usam recursos renováveis ou de melhor desempenho, quando possível. Uma economia 

circular também aumenta o capital natural, incentivando o fluxo de nutrientes no sistema e criando as condições para a 

regeneração, por exemplo, do solo. 

A economia circular busca enfrentar vários desafios do capital natural (p. 47). 
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PEC 31: OTIMIZE A PRODUÇÃO DE RECURSOS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Manninen et al. (2018) 
"Otimize os rendimentos dos recursos circulando produtos, componentes e materiais com a maior utilidade em todos os 

momentos, tanto nos ciclos técnicos quanto biológicos": Recuperar, reter e restaurar a saúde dos ecossistemas (p. 417).  

 Ellen Macarthur 

Foundation (2015) 

Circulando produtos, componentes e materiais em uso com a maior utilidade em todos os momentos nos ciclos técnicos e 

biológicos - por exemplo, compartilhando ou fazendo loop de produtos e estendendo a vida útil dos produtos (p.23). Isso significa 

projetar para remanufatura, recondicionamento e reciclagem para manter os componentes e materiais circulando e contribuindo 

para a economia. 

Os sistemas circulares usam loops internos mais apertados sempre que possível, preservando assim mais energia e outros valores. 

Esses sistemas também mantêm a velocidade do ciclo do produto baixa, estendendo a vida útil do produto e otimizando a 

reutilização. Compartilhar, por sua vez, aumenta a utilização do produto. Os sistemas circulares também maximizam o uso de 

materiais de base biológica de fim de uso, extraindo valiosas matérias-primas bioquímicas e distribuindo-as em cascata em 

diferentes aplicações, cada vez mais de baixo teor. 

Como em qualquer sistema linear, buscar produzir ganhos a traves de incentivos é útil e requer melhorias contínuas do sistema. 

Mas, ao contrário de um sistema linear, um sistema circular não comprometeria a eficácia. 

A economia circular procura enfrentar vários desafios de recursos (p. 50). 

 

PEC 32: FOMENTAR A EFICÁCIA DO SISTEMA 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Manninen et al. (2018) 

"Estimule a eficácia do sistema revelando e projetando externalidades negativas.": Perdas dissipativas de recursos valiosos 

minimizadas; Vida útil prolongada do produto mantendo o valor dos produtos em uso; Reutilização de componentes; Valor dos 

materiais preservados na economia por meio da reciclagem de alta qualidade (p. 417).  

 Ellen Macarthur 

Foundation (2015) 

Revelando e projetando externalidades negativas, como água, ar, solo e poluição sonora; das Alterações Climáticas; toxinas; 

congestionamento; e efeitos negativos para a saúde relacionados ao uso de recursos (p.23). Isso inclui a redução dos danos à 

utilidade humana, como alimentos, mobilidade, abrigo, educação, saúde e entretenimento, e gerenciamento de externalidades, 

como uso da terra, poluição do ar, água e ruído, liberação de substâncias tóxicas e mudança climática. 

A economia circular procura enfrentar vários desafios do sistema (p.51). 
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PEC 33: RECONDICIONAR 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Morseletto (2020) 

Recondicionar, ou seu equivalente renovar, significa restaurar um produto antigo e atualizá-lo. O recondicionamento significa 

atualizar/modernizar a função de um produto. Normalmente, não envolve a desmontagem, mas sim a substituição de peças; por 

esse motivo, também é chamada de remanufatura “leve”. Em geral, os produtos recondicionados são atualizados e trazidos de 

volta aos padrões de qualidade especificados ou às condições de trabalho e / ou cosméticas satisfatórias (p. 6).  

 Reike, Vermeulen e Witjes 

(2018) 

O uso do conceito de ‘recondicionar’ parece ser mais adequado nos casos em que a estrutura geral de um grande produto 

multicomponente permanece intacta, enquanto muitos componentes são substituídos ou reparados, resultando em uma 

‘atualização’ geral do produto. Aplicado dessa forma, o conceito de recondicionar também é conhecido  na linguagem comum no 

contexto de uma reforma de edifícios, enquanto na literatura da CE estão entre os exemplos: aviões, trens, pás de mineração ou 

motores e máquinas. O resultado deve ser uma qualidade especificada, trazendo o produto "até o estado da arte" devido ao uso de 

componentes mais novos e avançados. Nesta categoria também encontramos alguma confusão, por exemplo Srivastava (2008) 

fala de "quase tão bom quanto", ainda outros mencionam componentes de reparo que melhor correspondem à descrição 

dominante de remanufatura (p. 256).  

 Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017) 
Restaure um produto antigo e atualize-o (p. 224).  

 Van Buren et al. (2016) Recondicionar um produto(p.3).  

 Sihvonen e Ritola (2015) 

Normalmente, espera-se que o recondicionamento de um produto exija um pouco mais de trabalho do que o reparo, mas menos 

do que a remanufatura. No entanto, às vezes a fronteira é sutil entre os conceitos. Parece que o recondicionamento é considerado 

uma etapa do processo de remanufatura que às vezes merece seu próprio lugar, se a restauração de um produto não o alterar 

substancialmente. 

Espera-se que a qualidade seja melhor ao recondicionar um produto do que ao consertá-lo. O objetivo é atingir uma qualidade 

especificada e um estado funcional para os componentes e peças recondicionados, mas não para o produto inteiro. Por meio do 

reacondicionamento, todos os módulos críticos são verificados, consertados e substituídos conforme necessário. 

A compreensão dessas diferenças sutis pode ter um impacto nos modelos de negócios aplicados. Se os usuários consideram os 

produtos recondicionados em vez de uma extensão dos consertados, é compreensível que os preços também sejam mais 

vantajosos. No entanto, se o reacondicionamento de um produto resultar em um nível de qualidade "como novo", conforme 

proposto, a disposição de pagar por tal qualidade pode permanecer baixa devido às percepções de qualidade inferior. (p.641). 
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PEC 34: REMANUFATURA (continua) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Morseletto (2020) 

A remanufatura - também chamada de produção de segunda vida - implica o uso de peças de produtos descartados em um novo 

produto com a mesma função. Um produto remanufaturado deve ter a qualidade de um novo, mesmo ao recuperar/reclamar 

componentes de outros produtos (usados como peças sobressalentes). Tradicionalmente, a Remanufatura - também chamada de 

reconstruída/ remoldada/rebobinada - é específica da indústria e envolve montagens duráveis (p. 6). 

 Reike, Vermeulen e Witjes 

(2018) 

‘Remanufatura’ aplica-se quando toda a estrutura de um produto multicomponente é desmontada, verificada, limpa e, quando 

necessário, substituída ou reparada em um processo industrial. Alguns estudiosos também se referem a isso como 

recondicionamento, reprocessamento ou restauração. Em comparação com a reacondicionamento, as referências sobre a 

qualidade retida são mais moderadas, expressas como 'até o estado original, como, em parte porque a expectativa de vida restante 

será menor do que para novos produtos e porque componentes reciclados são usados no produto remanufaturado. Gehin et al. 

(2008) propõem que se novas peças forem adicionadas, o produto resultante pode ser uma atualização comparada com o original. 

Outra interpretação encontrada na literatura é que os produtos remanufaturados consistiriam totalmente em componentes 

reciclados (p. 256).  

 Sihvonen e Ritola (2015) 

A remanufatura é posicionada nas fases de pré-uso, mas sugerimos localizá-la sob reutilização. O objetivo é alcançar a qualidade 

de um novo produto, senão além com descrições como "como se fosse novo" ou "como novo" usado. 

Os processos incluídos na remanufatura dependem da complexidade do produto e do domínio. A remanufatura é vista como um 

processo abrangente de atividades de restauração e, consequentemente, também afeta as estratégias de fluxo reverso relacionadas. 

É provável que as atividades de restauração contenham inspeção, teste, desmontagem completa, substituição de peças ou 

recondicionamento, limpeza, remontagem e reinspeção. Durante a remanufatura, a identidade central de um produto é 

considerada a mesma.Thierry et al. usa o termo canibalização quando peças reutilizáveis são injetadas de volta nos processos de 

manufatura. Sugerimos combiná-lo com a remanufatura, pois qualquer ator idôneo pode participar preferencialmente em conjunto 

com o equipamento original de manufatura, por exemplo, por motivos de garantia. Por exemplo. peças novas e inovadoras podem 

ser misturadas com peças recondicionadas durante a realização das atividades de remanufatura, apoiando assim a inovação em 

vez de atrasá-la. Isso exemplifica como é a questão estratégica da remanufatura. 

Um produto projetado para remanufatura deve durar no mínimo dois ciclos de vida funcionais úteis; ex. a espessura do material e, 

portanto, a resistência pode ser aumentada para uma vida útil mais longa. Mas pode levar a um aumento de peso e, portanto, 

contradizer a estratégia ReDUCE, onde volumes menores de materiais são de interesse principal. Em suma, embora a 

remanufatura possa conter processos de reparo e recondicionamento, ela resulta em um produto com garantias pelo menos no 

nível dos novos (p.642). 
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PEC 34: REMANUFATURA (conclusão) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Urbinati, Chiaroni e Chiesa 

(2017) 

É definida como uma série de etapas de fabricação atuando em uma peça ou produto em fim de vida para devolvê-lo ao estado de 

novo ou de melhor desempenho, com garantia correspondente (p. 488).  

 Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017) 
Use partes do produto descartado em um novo produto com a mesma função.  

 Van Buren et al. (2016) Criação de novos produtos a partir de (partes de) produtos antigos (p.3).  

 Jawahir e Bradley (2016) 
Remanufatura envolve o reprocessamento de produtos já usados para restauração ao seu estado original ou em uma forma como 

nova por meio da reutilização de tantas peças quanto possível, sem perda de funcionalidade (p.105).  

 

PEC 35: RESINTETIZAR 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Sihvonen e Ritola (2015) 

O uso de componentes para propósitos distintamente diferentes dos originalmente planejados. Kang et al. coloque a 

ressintetização em pé de igualdade com o descarte, reutilização, remanufatura e reciclagem. A forma e a função dos produtos e 

conjuntos atuais são sintetizadas em vários domínios para a criação de um novo artefato diferente dos propósitos originais. A 

ressintetização requer a desmontagem dos componentes necessários de produtos potencialmente múltiplos para montá-los em um 

novo aplicativo. (p. 642). 

 

PEC 36: REAPROVEITAR (continua) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Morseletto (2020) 

Reaproveitar- também conhecido como recontextualização - é o uso de produtos descartados ou de suas partes na formação de um 

novo produto com uma função diferente. Também denota a reutilização de um produto para uma finalidade alternativa. Isso é 

chamado de reutilização de malha aberta. No reaproveitamento, produtos/peças originais adquirem identidades e funções 

diferentes; portanto, reaproveitamento difere das outras estratégias do grupo (p. 6).  

Kirchherr, Reike e Hekkert 

(2017) 
Use o produto descartado ou suas peças em um novo produto com uma função  

 Van Buren et al. (2016) Reutilização do produto para uma finalidade diferente (p.3).  
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PEC 36: REAPROVEITAR (conclusão) 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Reike, Vermeulen e Witjes 

(2018) 

O conceito de 'reaproveitar' é usado em menor extensão, no total, apenas três artigos incluíram o conceito entre os ROs, sete 

outros autores parecem significar o mesmo usando os conceitos 'repensar' ou 'modernização da moda' ou 'reutilização de parte'. O 

reaproveitamento é popular em comunidades de artistas e design industrial. Ao reutilizar bens descartados ou componentes 

adaptados para outra função, o material obtém um novo ciclo de vida distinto. Isso parece denotar produtos finais de baixo e alto 

valor. Stahel (2010) dá o exemplo de trabalhadores desempregados que se tornam empreendedores ao transformar microchips 

defeituosos em joias, garrafas de vidro em canecas, resíduos têxteis em colchas ou lonas de plástico em bolsas (p. 256).  

Sihvonen e Ritola (2015) 

Usar o mesmo produto para novos fins, sem qualquer ajuste, que também desviaria um produto de tornar-se um resíduo. Ortiz et 

al. fornecem um exemplo de smartphone usado "no estado em que se encontra" para monitoramento ambiental ou para fins 

educacionais. Portanto, embora nenhuma dessas estratégias seja nova, talvez posicioná-la como uma opção poderia estimular a 

criatividade do desenvolvedor do produto (p. 641).  

 

PEC 37: DESIGN ADECUADO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Ghisellini, Cialani e 

Ulgiati (2016) 

Os princípios 3R podem ser integrados por três princípios adicionais desenvolvidos no Relatório da Fundação Ellen Macarthur 

(2012). O primeiro, projeto adequado, enfatiza a importância da etapa de projeto para encontrar soluções para evitar a disposição 

dos resíduos em aterros: “Os produtos são projetados para um ciclo de desmontagem e reutilização” (p.16).  

 

PEC 38: RECLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Ghisellini, Cialani e 

Ulgiati (2016) 

Reclassificação em: “técnicos” e “nutrientes”. Os materiais técnicos (como metais e plásticos) são projetados para serem reusados 

no final do ciclo de vida enquanto os nutrientes ou nutrientes biológicos, que em geral não são tóxicos, “podem retornar com 

segurança à biosfera ou em uma cascata de usos consecutivos” (p.16).  

 

PEC 39: REDESIGN 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Jawahir e Bradley (2016) 

A atividade de Redesign envolve o ato de redesenho de produtos de próxima geração, que usariam componentes, materiais e 

recursos recuperados do ciclo de vida anterior, ou geração anterior de produtos (p.105). Esta atividade de redesenho 

progressivamente é inevitável e, para a implementação da economia circular, requer pensar além de um único ciclo circular. Na 

verdade, isso pode ser melhor descrito como um movimento helicoidal, tanto no uso de materiais quanto no avanço da tecnologia, 

e é um elemento essencial para a aplicação da economia circular (p. 106). 
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PEC 40: RECUSAR 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Morseletto (2020) 

Recusar se refere a tornar um produto redundante ao abandonar sua função ou oferecer a mesma função com um produto 

radicalmente diferente. O resíduo também pode se estender ao uso de certos materiais ou processos de produção para tornar a 

economia mais circular (p. 8). 

 Reike, Vermeulen e 

Witjes (2018) 

O conceito de "recusar" é usado tanto no contexto do consumidor quanto do produtor. No caso do consumidor, os estudiosos 

enfatizam a escolha de comprar menos, ou usar menos, o que pode se aplicar a qualquer artigo de consumo visando à prevenção 

da geração de resíduos. Refere-se a uma posição crítica dos consumidores, mudando para um estilo de vida pós-material. O 

residuo também é frequentemente usado no contexto de rejeição de resíduos de embalagens e sacolas de compras. Aplicado aos 

produtores, recusar se refere ao Ciclo de Vida do Conceito e Design, em que os designers do produto podem recusar o uso de 

materiais perigosos específicos, projetar processos de produção para evitar desperdícios ou, mais amplamente falando, qualquer 

material virgem. Surpreendentemente, apenas oito contribuições incorporam 'recusar' ou 'prevenção' em suas hierarquias de 

retenção o que é possivelmente explicado pelo foco na 'reutilização' na maioria dos artigos, mais do que na explicação de todos os 

ROs possíveis (p. 255).  

 Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017) 
Aumentar a eficiência na fabricação ou uso do produto, consumindo menos recursos naturais e materiais (p. 224).  

 Van Buren et al. (2016) Impedir o uso de matérias-primas (p.3). 

 

PEC 41: INOVAÇÃO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 British Standards 

Institution (2017) 

As organizações inovam continuamente para criar valor, permitindo a gestão sustentável de recursos por meio do design de 

processos, produtos / serviços e modelos de negócios. 

Inovação é tudo o que resulta em algo novo ou alterado (por exemplo, produto, serviço ou processo) que realiza ou redistribui 

valor. Trata-se de levar adiante esse novo pensamento, não o pensamento em si. Ele assume muitas formas e pode ser baseado em 

processos ou resultados. Algumas inovações surgiram por meio de pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou como resultado de 

design inteligente ou colaborações progressivas. A inovação pode criar bens e serviços inteiramente novos ou otimizar o que já 

existe (por exemplo, processos). 

A inovação é crítica para facilitar a transição para um modo de operação mais circular e sustentável. A circularidade requer uma 

perspectiva completamente nova sobre consumo e produção, que desafia continuamente as práticas e métodos de negócios atuais. 

Por exemplo, por meio de suas decisões e atividades, as organizações podem extrair valor do que, de outra forma, poderia ser 

resíduo (p. 29). 

 

 



175 

Apêndice 4.3 - Definições dos princípios atribuídos à economia circular. 

 

PEC 42: GESTÃO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 British Standards 

Institution (2017) 

As organizações gerenciam os impactos diretos e indiretos de suas decisões e atividades dentro dos sistemas mais amplos dos 

quais fazem parte. 

Administração significa que uma organização é responsável pela gestão de todas as facetas de suas decisões e atividades, desde o 

início até o cumprimento e o fim da vida. Essas facetas podem incluir o que está acontecendo em sua cadeia de suprimentos e 

base de clientes e devem levar em consideração as questões econômicas, ambientais e sociais, tanto agora quanto aquelas 

projetadas no futuro. 

Por exemplo, no caso do desenvolvimento de produtos, as organizações devem levar em consideração os impactos ambientais e 

sociais do processamento e aquisição de materiais a montante, até as questões a jusante associadas às fases de uso e final de vida. 

Isso pode incluir a compreensão da origem das matérias-primas; minimizar o esgotamento do capital natural; tomar as medidas 

adequadas para respeitar os direitos humanos; não especificando o uso de ingredientes químicos que representem um risco 

significativo para a saúde humana e / ou o meio ambiente; criando oportunidades de emprego e habilidades; melhorar a qualidade 

de vida das pessoas e comunidades; e ter estratégias e planos em vigor para o gerenciamento de produtos e materiais durante o uso 

e no final da vida útil 

A administração é sobre a responsabilidade que pode ser compartilhada ou totalmente pertencente a um indivíduo, organização ou 

comunidade. É cada vez mais importante para a implementação dos princípios da economia circular em toda a cadeia de valor (p. 

29). 
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PEC 43: COLABORAÇÃO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 British Standards 

Institution (2017) 

As organizações colaboram interna e externamente por meio de arranjos formais e / ou informais para criar valor mútuo. 

É improvável que qualquer organização possa alcançar um progresso substancial na transição para um modo de operação mais 

circular e sustentável sem colaboração. Colaborações progressivas entre empresas (por exemplo, em cadeias de abastecimento e 

intersetoriais), governos, academia, sociedade civil e consumidores são essenciais para que isso aconteça. 

Convém que uma organização avalie como sua capacidade de cumprir seus objetivos pode ser aprimorada por meio do trabalho 

colaborativo ou exigir colaboração externa para ser alcançada com sucesso. Isso pode incluir, por exemplo, usar seu 

conhecimento técnico para mudar a mentalidade dos fornecedores sobre os problemas de qualidade percebidos para o uso de 

materiais reciclados. 

Trabalhar com organizações diferentes, cada uma com motivações, culturas e requisitos variados, pode ser desafiador. O sucesso 

de qualquer programa colaborativo baseia-se na capacidade de duas ou mais organizações de desenvolver uma abordagem 

conjunta e confiança mútua. Cada organização deve aceitar a responsabilidade coletiva pela gestão de um processo integrado, 

com objetivos mutuamente acordados (p.29). 

A cultura e as estruturas internas da organização devem apoiar e abraçar a colaboração. Silos internos, falta de transparência ou 

indisposição para compartilhar informações e competição entre diferentes unidades de negócios e departamentos podem acontecer 

e ser barreiras muito reais e frustrantes. 

O sucesso de qualquer programa colaborativo baseia-se no desenvolvimento de confiança mútua, comunicação eficaz e uma visão 

e propósito compartilhados - isso se aplica tanto interna quanto externamente. Saber quando assumir a liderança em um 

relacionamento colaborativo versus desempenhar um papel de apoio também é fundamental (p.30).  
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PEC 44: OTIMIZAÇÃO DO VALOR 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 British Standards 

Institution (2017) 

As organizações mantêm todos os produtos, componentes e materiais em seu valor e utilidade mais elevados o tempo todo. 

A economia circular consiste em criar e otimizar valor, reconsiderando o que pode ser visto como resíduo ou perdas do sistema e 

identificando oportunidades para realizar um novo potencial a partir deles. Este valor pode ser uma economia de custos (dando 

acesso a entradas de materiais mais baratos e reduzindo os custos de gerenciamento de resíduos) ou novos fluxos de receita 

(fornecendo produtos, componentes e materiais adicionais) ou menos valor quantitativo (como relacionamento com o cliente 

aprimorado ou resiliência). 

Três abordagens principais podem ser descritas: 

a) Primeiro, fluxos de materiais que são vistos como resíduos (seja na produção ou pós-consumo) podem se tornar valiosos 

insumos em outras aplicações. Tirar o máximo proveito desses fluxos pode exigir alguns ajustes nos processos de produção e 

designs (por exemplo, reduzir o número de classes ou tipos de materiais usados para criar economias de escala). Onde o fluxo de 

material é considerado resíduo (ou seja, irrecuperável e sem valor ou mesmo prejudicial), todos os esforços devem ser feitos para 

reduzi-lo tanto quanto possível. 

b) Em segundo lugar, o valor capturado dos recursos pode ser aumentado usando produtos mais longos ou em ciclos de uso 

múltiplo. Isso muitas vezes requer esforços colaborativos entre as cadeias de valor para permitir mudanças no design dos produtos 

(ex., usando materiais mais duradouros ou compostáveis, projetados para serem atualizados ou reparáveis) e o desenvolvimento 

de logística reversa e melhores processos de tratamento (ex, centros de reparo, digestão anaeróbica plantas). A adoção de modelos 

de negócios, como aluguel, pode permitir que produtores e clientes capturem uma parcela do valor criado e reduzam os custos 

iniciais para o usuário. 

c) Por fim, a capacidade ociosa, seja no espaço ou no equipamento, também pode ser alavancada como um novo fluxo de valor. 

Isso pode ser feito dentro de uma organização ou entre diferentes organizações (B2B) e indivíduos (B2C e C2C) por meio de 

esquemas de compartilhamento. Às vezes, há oportunidades para terceiros facilitarem esse processo. 

Paralelamente a essas abordagens, reduzir continuamente a demanda por energia e melhorar a eficiência energética de processos e 

produtos, embora não seja especificamente uma ideia de economia circular, pode ajudar ainda mais a maximizar a criação de 

valor nos níveis de produção e uso (p.30).  
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PEC 45: TRANSPARÊNCIA 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 British Standards 

Institution (2017) 

As organizações são abertas sobre as decisões e atividades que afetam sua capacidade de transição para um modo de operação 

mais circular e sustentável e estão dispostas a comunicá-las de maneira clara, precisa, oportuna, honesta e completa. 

Em geral, a transparência deve ser privilegiada, para que as informações sejam disponibilizadas de forma proativa ou mediante 

solicitação. Por exemplo, quando apropriado, uma organização deve estar preparada para divulgar informações e dados relevantes 

para a implementação dos princípios da economia circular. Isso pode incluir a proveniência e composição dos materiais e 

ingredientes químicos nos produtos, vida útil prevista do produto, manuais de reparo, medidas de fim de vida, como a forma como 

os clientes devem reutilizar ou reciclar. 

O princípio da transparência não significa necessariamente que as informações proprietárias devam ser tornadas públicas, nem 

envolve o fornecimento de informações que sejam privilegiadas ou que violem as obrigações legais, comerciais, de segurança ou 

de privacidade pessoal. No entanto, como acontece com a colaboração, construir confiança, tanto interna quanto externamente, é 

fundamental (p.31)   

 

PEC 46: PERSPECTIVA DE SISTEMAS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017) 

Perspectiva dos microssistemas: Discussão sobre mudanças no nível do produto, empresas e/ou consumidores e suas preferências. 

Perspectiva dos mesossistemas: Discussão em torno da EC a nível regional e/ou parques eco-industriais. 

Perspectiva dos macrossistemas: Discussão em torno da CE em nível global e /ou nacional e / ou a estrutura geral da indústria (p. 

223). 

 

PEC 47: EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Urbinati, Chiaroni e 

Chiesa (2017) 

“Os produtos são projetados para serem duráveis e ter uma longa vida útil, reduzindo assim o consumo. Esses produtos são, por  

definição, de alta qualidade, então as empresas muitas vezes precisam mudar seu modelo de negócios para compensar o aumento 

do custo do produto, por exemplo, por meio de alugar em vez da venda de produtos ou geração de receita com a venda de serviços 

adicionais” (p 488).  
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PEC 48: MAXIMIZAÇÃO DO VALOR DOS RECURSOS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Kalmykova, Sadagopan e 

Rosado (2018) 

Um dos princípios comuns encontrados entre as abordagens é maximizar o valor dos recursos em uso que também pode ser 

definido como “otimização de estoque”. Este princípio foi, por exemplo, expresso nas referências listadas acima como segue: 

“aumentar o valor derivado de estruturas econômicas, produtos e materiais existentes”, “...foca na otimização de estoque.“...o 

valor dos produtos, materiais e recursos é mantido na economia pelo maior tempo possível' , '..manter os recursos em uso pelo 

maior tempo possível, extrair o valor máximo deles enquanto em uso ', “..maximizar a criação de valor em cada elo no sistema” , 

“..em vez de descartar produtos antes que o valor esteja totalmente utilizados, devemos usá-los e reutilizá-los. A origem do 

princípio de otimização de estoque é baseada no reconhecimento da natureza limitada dos recursos da Terra e pode ser atribuída a 

vários conceitos bem estabelecidos (p. 194).  

 

PEC 49:  ECOEFICIÊNCIA 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Kalmykova, Sadagopan e 

Rosado (2018) 

Outro princípio comum que foi identificado nas abordagens de CE é a Ecoeficiência. Ele aparece de uma maneira diferente 

dependendo da abordagem. Algumas das abordagens enfatizam a ecoeficiência como propósito do CE ou mesmo sinônimo de 

CE. Outras abordagens consideram a ecoeficiência como uma das várias consequências da CE, juntamente com valor econômico 

e criação de empregos, redução de emissões e resíduos, melhoria da segurança dos recursos e diminuição da volatilidade dos 

preços dos recursos. A ecoeficiência pode ser alcançada também em uma economia linear pelo aumento da produtividade dos 

recursos e minimização de resíduos, como também foi discutido por EMF (2012). Na verdade, dois conceitos diferentes foram 

distinguidos pelo EMF, a ecoeficiência e a eco- eficácia. Ecoeficiência foi definida como uma abordagem de minimização e 

desmaterialização, que se baseia na “minimização do volume, velocidade e toxicidade do sistema de fluxo de material”. A 

ecoeficácia, por outro lado, envolve “a transformação de produtos e seus fluxos de materiais associados, de modo que formem 

uma relação de suporte com os sistemas ecológicos e o crescimento econômico futuro (p. 194). O objetivo não é minimizar o 

fluxo de materiais do berço ao túmulo, mas gerar ‘metabolismos’ cíclicos do berço ao berço que permitem que os materiais 

mantenham seu status de recursos”. Foi sugerido que a EC deve necessariamente ter como objetivo a ecoeficiência ao invés da 

ecoeficiência (p. 195). A ecoeficiência, definida como a minimização do fluxo de recursos, também é apoiada por estratégias em 

todas as partes da cadeia de valor, assim como o princípio dos 4Rs (p. 198).  
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PEC 50: RE-MINERAR 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Reike, Vermeulen e Witjes 

(2018) 

Uma RO que é quase sempre esquecida ou ignorada na operacionalização do CE é a recuperação de materiais após a fase de 

aterro. Tanto no Norte quanto no Sul, a retirada de peças valiosas de produtos descartados forma um setor mais ou menos 

informal que emergiu em condições muito diferentes. Nos países em desenvolvimento, as pessoas tentam ganhar a vida 

descartando materiais e itens valiosos dos aterros. Isso muitas vezes envolve a liberação de substâncias perigosas, apresentando 

riscos significativos para a saúde dos "necrófagos". Focar nas peças mais valiosas é denominado "canibalização", embora o 

conceito também seja usado de forma mais geral para denotar a recuperação seletiva de peças que podem ser usadas em outros 

produtos ou componentes. 

Em países desenvolvidos, com uma longa história de aterros controlados, recentemente os empresários começaram a ‘minerar’ os 

valiosos recursos armazenados em aterros antigos e outras instalações de resíduos, o que é chamado de mineração em aterro ou 

mineração urbana. Argumentou-se que a concentração de vários minerais é hoje mais alta em aterros sanitários do que nas minas 

originais. Junto com os loops de médio e longo prazo de renovação e reaproveitamento, esse RO recebe menos atenção na 

formulação de políticas e nos negócios. Pode mudar de status nas próximas décadas, de um 'R' impopular para uma atividade 

amplamente conhecida e praticada, uma vez que o progresso tecnológico permite a remineração lucrativa (p. 256).  

 

PEC 51:  RE-SERVITIZAÇÃO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Reike, Vermeulen e 

Witjes (2018) 

Um final 'RO potencial' é 're-servitização'. Escolhemos não incluí-lo como um RO separado porque parece altamente relacionado 

com outros ROs, como "reutilizar" e não foi listado pelos autores analisados. Dada a centralidade da "funcionalidade" no CE, os 

artigos mais recentes enfatizam a importância da "re-servitização" - repensar e adaptar serviços e o desenvolvimento de sistemas 

de serviço de produto (PSS) - como parte dos modelos de negócios de CE. Por exemplo, Pialot (2017) propõe que opções de loop 

mais curtas podem ser promovidas ao vinculá-las a serviços para a criação de modelos de negócios "híbridos" com maior retenção 

de valor ao longo dos ciclos de vida (p. 256).  
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PEC 52: INGRESOS CIRCULARES 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Tantau, Maassen e Fratila 

(2018) 

O design de economia circular significa projetar produtos desde o início da produção para permitir a reutilização ou reciclagem do 

produto ou em cascata no sentido de se tornar um insumo para outro produto no final de um ciclo de vida.  

 Weetman (2016) 

Design de economia circular: o projeto do produto e do sistema precisa de uma abordagem diferente, para permitir a reutilização, 

reciclagem e "cascata" do produto (o resíduo de um processo torna-se uma entrada para outro). Isso significa habilidades, 

informações e metodologias avançadas. As áreas de foco incluem a seleção de materiais e componentes padronizados ou 

modulares. O design deve ter como objetivo a durabilidade, fácil reutilização no final da vida útil, classificação ou separação de 

produtos e materiais e procurar por subprodutos e usos potenciais para "resíduos" (Cap. 1).  

 

PEC 53: DESIGN DO PRODUTO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Tantau, Maassen e Fratila 

(2018) 

Novos modelos de negócios inovadores para facilitar a transição do princípio de comprar, consumir e dispor para os princípios de 

sustentabilidade mencionados no ponto (ingressos circulares).  

 Weetman (2016) 

Modelos de negócios novos e inovadores para substituir os existentes ou aproveitar novas oportunidades: as principais empresas 

podem usar sua escala e integração vertical para ajudar a impulsionar a circularidade no mainstream. Além das ideias, materiais e 

produtos virão de emprendedores e start-ups; os líderes de marca e volume podem inspirar outros jogadores e ajudar a acelerar a 

transição (Cap. 1).  

 

PEC 54: DESIGN DO PROCESSO 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Tantau, Maassen e Fratila 

(2018) 

Ciclos reversos, significando fornecer sistemas inovadores e eficientes para novos materiais e cascatas de produtos, bem como o 

retorno de materiais usados ao solo ou à produção. Isso implica logística, coleta, triagem, tratamento e segmentação.  

 Weetman (2016) 

"Ciclos reversos": novas cascatas de materiais e produtos e o retorno final de materiais ao solo ou de volta ao sistema de produção 

industrial precisam de pensamento cuidadoso e novas abordagens. Isso inclui logística, armazenamento, gerenciamento de risco, 

geração de energia e até mesmo biologia molecular e química de polímeros. Os sistemas para produtos em fim de vida devem 

fornecer coleta, classificação, tratamento e segmentação eficazes e eficientes, reduzindo o "vazamento" de materiais para fora do 

sistema e, assim, apoiando o caso de negócios para o design circular (Cap. 1).  
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PEC 55: FLUXO CIRCULARES 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Tantau, Maassen e Fratila 

(2018) 

Habilitadores e aceleradores, ou seja, mecanismos de mercado podem incentivar a reutilização de materiais e maior produtividade 

de recursos, como instituições de ensino, formuladores de políticas, financiamento no campo, etc. De acordo com Vasallo, uma 

economia circular muda o foco para reutilizar, reacondicionar, renovar e reciclar materiais e produtos existentes.  

 Weetman (2016) 

"Facilitadores e condições de sistema favoráveis": mecanismos de mercado novos ou revisados podem encorajar a reutilização 

generalizada de materiais e maior produtividade dos recursos. Os formuladores de políticas, instituições educacionais e líderes de 

opinião popular precisarão apoiá-los. Os exemplos incluem colaboração; novos incentivos; fornecer um conjunto adequado de 

regras ambientais internacionais; liderando pelo exemplo e aumentando rapidamente; e acesso a financiamento (Cap. 1).  

 

PEC 56:  AJUSTANDO INGRESSOS AO SISTEMA 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Suárez-Eiroa et al. (2019) 

"Ajustar as entradas do sistema às taxas de regeneração": Para abordar o ajuste dos insumos do sistema às taxas de regeneração, é 

essencial distinguir entre recursos renováveis e não renováveis. Este princípio operacional diz respeito a estratégias que 

minimizam e até eliminam as entradas de recursos não renováveis e ajustam a taxa de extração de recursos renováveis a valores 

adequados aos limites planetários. Elia et al. (2017) sugeriu que a redução de entradas deve ser monitorada dentro do paradigma 

CE. Uma das estratégias mais comuns relatadas na literatura científica baseia-se na melhoria da ecoeficiência, ou seja, no 

aumento da eficiência durante o processo de produção e consumo, o que resulta no isolamento da dimensão econômica e do bem-

estar social da dimensão ecológica, consumindo menos. recursos por unidade de valor produzido. Além disso, a promoção do uso 

de energias renováveis é considerada um ponto fundamental para a CE. A transição para as energias renováveis é uma estratégia 

essencial para reduzir os insumos do sistema que costumam produzir externalidades negativas. Além disso, outras estratégias 

relacionadas com a desmaterialização também são abrangidas por este princípio operacional (p.957).  

 

PEC 57: AJUSTANDO SAÍDAS DO SISTEMA 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Suárez-Eiroa et al. (2019) 

"Ajustar as saídas do sistema às taxas de absorção": A discussão sobre o ajuste dos resultados do sistema às taxas de absorção 

também requer a distinção entre os produtos tecnológicos e biológicos. Este princípio operacional promove estratégias que 

minimizam e eliminam as saídas de resíduos tecnológicos e ajustam a taxa de emissão de resíduos biológicos a valores adequados 

para as fronteiras planetárias. Elia et al. (2017) também sugerem que a redução dos resultados deve ser monitorada dentro do 

paradigma CE. A ecoeficiência torna-se novamente uma estratégia importante para este princípio operacional (p.957). 
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PEC 58:  FECHANDO O SISTEMA 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Suárez-Eiroa et al. (2019) 

Princípio operacional 3: fechar o sistema. O fechamento do sistema visa conectar a etapa de gestão de resíduos à etapa de 

aquisição de recursos. Portanto, este princípio operacional integra a filosofia 3R, uma questão amplamente estendida ao longo do 

paradigma CE. De acordo com a UE, a gestão de resíduos está hierarquicamente organizada nas seguintes fases: i) prevenção, ii) 

preparação para a reutilização, iii) reciclagem, iv) outra recuperação, ou seja, recuperação de energia ev) eliminação em aterro. A 

prevenção poderia ser colocada dentro do primeiro e segundo princípios operacionais e, portanto, este princípio operacional deve 

priorizar a reutilização e reciclagem, de forma que o potencial de reciclagem e reutilização de produtos deve ser avaliado. Como 

produtos e componentes difíceis de reutilizar e reciclar ainda permaneceriam, a valorização e a recuperação de energia devem ser 

consideradas, enquanto os aterros sanitários devem ser eliminados o mais rápido possível (p.957).  

 

PEC 59:  MANTENDO O VALOR DOS RECURSOS DENTRO DO SISTEMA 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Suárez-Eiroa et al. (2019) 

Princípio operacional 4: manter o valor dos recursos dentro do sistema. Este princípio operacional gera um amplo consenso na 

literatura científica. Duas estratégias principais foram relatadas: i) melhorar a durabilidade dos produtos e ii) recircular recursos 

ao longo dos diferentes estágios do ciclo de vida de um produto. 

A maioria dos estudiosos apóia a durabilidade como um conceito essencial e, a esse respeito, a Ellen MacArthur Foundation 

(2015a) elaborou um indicador para sua quantificação. Um dos principais obstáculos para melhorar a durabilidade, especialmente 

em eletrônicos, é a obsolescência. A interconexão de estágios intermediários do ciclo de vida de um produto também é um tópico 

recorrente na literatura. Existem diferentes possibilidades de conexão: reutilização, reparo, recondicionamento, remanufatura, 

reforma e reaproveitamento. Exemplos dessas possibilidades são: retroalimentar o processo de consumo por meio de reparação e 

reaproveitamento; retroalimentar o processo de produção por meio da simbiose industrial ou pelo estabelecimento de um sistema 

de produção em ciclo fechado por meio da cadeia de valor; ou feedback do estágio de distribuição desde o estágio de consumo, 

vendendo um produto usando um site web. Quanto mais próximo o loop, mais eficiente e benéfico ele é (p.957) 
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PEC 60: REDUZINDO O TAMANHO DO SISTEMA 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Suárez-Eiroa et al. (2019) 

Princípio operacional 5: reduzir o tamanho do sistema. O principal objetivo desse princípio operacional é reduzir a quantidade 

total de recursos que circulam no sistema, questão identificada em algumas obras como redução do estoque social. Duas 

estratégias principais foram identificadas: i) reduzir a quantidade total de produtos necessários para atender às necessidades 

humanas e ii) produzir e consumir produtos mais sustentáveis, o que implica melhorar a eficiência do processo global de 

produção-consumo. 

Em primeiro lugar, a propriedade individual de produtos é apresentada como uma das barreiras atuais para o sucesso da 

implementação da economia circular em escala global, de modo que as propostas que sugerem uma maior dependência da 

economia compartilhada e da economia de serviços estão ganhando força. Em segundo lugar, informar os consumidores de forma 

adequada os empoderaria, de modo que a transparência se torna essencial no lado da produção. No lado do consumo, alguns 

estudiosos vão além da Responsabilidade Ampliada do Produtor e reivindicam a responsabilidade de cada parte interessada, 

incluindo os consumidores, pois a implicação dos consumidores pode ser favorável para a produção e venda de produtos e 

serviços mais sustentáveis. 

Além disso, uma vez que as lógicas da economia de decrescimento e da economia de estado estacionário estão conectadas à 

redução do tamanho do sistema, elas devem ser incorporadas ao paradigma EC (p.957). 
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PEC 61: EDUCANDO PARA A EC 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Suárez-Eiroa et al. (2019) 

Princípio operacional 7: educar para a economia circular. A educação também é um elemento chave para garantir o sucesso do 

CE. O artigo 7 da Lei de Promoção da Economia Circular da República Popular da China declara que 'o estado [...] incentiva a 

publicidade e a educação da economia circular, a popularização do conhecimento científico e a cooperação internacional no 

desenvolvimento da economia circular' e o artigo 10 diz que 'os cidadãos devem aumentar sua consciência sobre a conservação de 

recursos e proteção do meio ambiente, consumir recursos de forma razoável e economizar recursos'.  

Da perspectiva do produtor, o lançamento de estratégias de CE requer uma variedade de valores, conhecimentos e habilidades que 

devem ser integrados. O CE não busca analisar o ciclo de vida de um produto de uma perspectiva reducionista, mas aspira a 

avaliar produtos individuais a partir de uma visão holística em que o produto se move por meio de diferentes conexões entre os 

processos. Isso requer uma mudança de paradigma que envolva e interconecte todos os atores sociais a fim de promover a 

colaboração. Projetar um produto com uma visão geral abrangente e colaborar com outras indústrias será apenas um sucesso sob o 

novo paradigma, mas para que isso aconteça, é necessário um aprimoramento das habilidades pessoais e sociais. 

Do ponto de vista do consumidor, a necessidade de estabelecer uma nova cultura de consumo é um tema amplamente difundido 

na literatura científica. Sabe-se que exigir produtos mais sustentáveis favorece a produção desses produtos. É necessária uma nova 

cultura de consumo que cubra as necessidades e evite o acúmulo de bens. Nesse sentido, reconhece-se que nossa sociedade sofre o 

vício do crescimento, e a educação é uma ferramenta para neutralizar esse comportamento. 

O sucesso da EC dependerá de uma mudança de paradigma que tenderá a mudar as bases estruturais das atividades sociais e 

econômicas. Naustdalslid (2014) concluiu que um dos elementos que atualmente está limitando a expansão dos sistemas de EC na 

China é a falta de implicação social e Mihelcic et al. (2003) postulam que educação e recursos humanos são necessários para 

garantir o sucesso da EC. Bonciu (2014) conclui que EC implica em mudança de educação, valores e comportamento de 

produtores e consumidores. Concluindo, a educação é uma questão transversal, capaz de levar ao desenvolvimento e expansão da 

EC (p.957). 

 

PEC 62:  ADOTE TECNOLOGIAS VERDES E CONCENTRE-SE NO USO RESPONSÁVEL DE INSUMOS NATURAIS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

Tonelli e Cristoni (2019) 

"Adote tecnologias verdes e concentre-se no uso responsável de insumos naturais": Este princípio se concentra nos insumos da 

empresa: a energia que ela usa para alimentar suas máquinas, escritórios, etc., e as matérias-primas fornecidas para a fabricação 

de bens e prestação de serviços. Ao entrar na CE, as empresas são incentivadas a mudar para fontes de energia renováveis (solar, 

eólica, compostagem, digestão anaeróbica, etc.) e reduzir ao mínimo a necessidade de matérias-primas virgens (p. 49). 
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PEC 63:  MAXIMIZAR A TAXA DE USO DOS ATIVOS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Tonelli e Cristoni (2019) 

"Maximize a taxa de utilização de ativos": O foco aqui é no uso do produto: uma vez no mercado, os ativos precisam ser 

totalmente explorados, maximizando suas taxas de utilização. Esse requisito pode ser alcançado por meio de soluções inovadoras 

vinculadas ao compartilhamento e servitização de ativos (p. 49).  

 

PEC 64: CIRCULE MERCADORIAS COM A MAIOR UTILIDADE 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Tonelli e Cristoni (2019) 

"Circule mercadorias, componentes de produtos e materiais com a maior utilidade": A ênfase está nas capacidades da empresa 

para estabelecer fluxos circulares de materiais e produtos. Hoje, a reciclagem é a principal forma de os materiais entrarem 

novamente nos ciclos de produção. No entanto, reutilização, reparo, remanufatura e recondicionamento são métodos mais eficazes 

para manter o valor dos produtos em seu nível mais alto durante todas as fases do ciclo de vida (p. 49).  

 

PEC 65: MINIMIZAR E ELIMINE AS EXTERNALIDADES NEGATIVAS 

REFERENCIA DEFINIÇÃO 

 Tonelli e Cristoni (2019) 

"Minimize e elimine gradualmente as externalidades negativas": O último princípio baseia-se nos esforços de aplicação completa 

dos três anteriores para atingir gradualmente zero externalidades ambientais negativas (por exemplo, poluição da água e do ar, 

degradação do solo, liberação de produtos químicos e toxinas, etc.) (p. 49).  
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Apêndice 4.4 – Unidades de registro e critérios da análise de conteúdo (continua). 

Unidades de Registro Palavras-chaves Nomenclatura usada para se referir... 

Mercados eficientes e 

diversos 

estrutura*, mercado*, sistema*, 

modelo* de negócio*, processo 

integrado, negocio* 

À oferta e a demanda de serviços e produtos sob o 

enfoque da EC. 

Incentivos e 

financiamentos 
lucro, incentiv*, financ*, ganh* 

Ao apoio às empresas do sistema, que visam 

alcançar a EC. 

Externalidades 

negativas 
impacto*, extern*, indiret* 

Aos impactos ambientais e sociais externos 

indiretos originados no fornecimento de um bem 
ou serviço. 

Materiais perigosos saúde, perigo*, nociv*, prejudic* 

Às sustâncias, materiais ou ingredientes químicos 

que possam gerar impactos adversos prejudiciais, 

perigosos, nocivos ou tóxicos na saúde humana e 
no meio ambiente. 

Resíduos resíduo*, perda*, desperdi* 

Às saídas, perdas ou resíduos tecnológicos e 

biológicos na concepção, elaboração, uso e 

descarte final do produto. 

Recursos finitos 
matéria, energia, recurso*, capital 

natural, insumos, minimiza* 

Aos recursos e/ou capital natural, matéria-prima, 

energia fóssil, agua que circula no sistema. 

Recursos renováveis 
verde*, renováve*, sustentáve*, 

biológico*, renova*, adequad* 

Às energia renovável (solar, eólica, compostagem, 

digestão anaeróbica, trabalho, etc.) e recursos 
renováveis. 

Ciclos biológicos e 

técnicos 

fluxo*, ciclo*, modula*, desmonta*, 

retorn*,circul*, elimin* * saí*, entra*, 

distingui*, mante*, longa vida, projeta* 

para, versat*, duráv*, materia* 

preserv*, fecha*, regenera*, 

Aos fluxos circulares que permitam retornar os 

materiais e componentes à biosfera ou à produção 
e visem a maior utilidade dos materiais. 

Produtos 

multifuncionais 

funç*, multifun*, número, 

necessidade*, captur*, quantidade*, 

aumentado, uso* multipl*, tornar, 

mesmo fi*, repensar, multi* 

Aos produto que oferecem várias funções em um 

produto só (multifuncionais). 

Virtualizar 
desmateria*, substitu*, não material, 

virtual* 
A alternativas não materiais. 

Eficiência na produção 

efici*, produção, maior produ*, 

consum* * menos, us* * menos, 

manufatura, fabricas, produção-

consumo, simbiose 

Ao uso eficiente dos recursos naturais durante o 
processo de produção. 

Otimizar valor 
custo, valor*, maior u*, servi*, 

crescimento econ*, manter o* recurso*, 

maior tempo, otimiza*, lucr*, estoque, 

À otimização de estoque, quer dizer, manter o 

valor dos produtos, em seu valor e utilidade mais 
elevados, pelo maior tempo possível. 

Sistema 
sistema*, relaç*, conex*, conec*, 

escala, cadeia*, compren*, perspectiva, 

visão 

Às relações entre os elementos, infraestrutura, 

ambiente e contexto social no qual está inserido 
uma organização. 

Gestão responsável 
considera*, responsa*, responsá*, 

comportamento*, gestão, lider*, decis* 

Às decisões e atividades realizadas por uma 

organização, na gestão da cadeia de suprimentos 
e/ou base de clientes, desde o início até o 

cumprimento e o fim da vida dos bens e serviços 

prestados. 

Tecnologias eficientes 

e inovadoras 
inova*, tecnologi*, eficiên*, nov*, 

mudan*, mudar tecnológi* 

Ao uso de tecnologia adequada e inovadora para a 
criação de produtos, serviços ou processos novos 

ou alterados. 

 



188 

 

 

Apêndice 4.4– Unidades de registro e critérios da análise de conteúdo(conclusão). 

Unidades de registro Palavras-chaves Nomenclatura usada para se referir... 

Informação de forma 

transparente 

transparente, transparência, informaç*, 

clara, precisa, oportuna, honesta e 

completa 

Ao acesso à informação da gestão realizada por 

uma organização. 

Resiliência 
risco, segurança, volatil*, resili*, 

mudança*, adapta*,vulnera*, choques 

À capacidade dos sistemas de se restaurar depois 

de mudanças e/ou perturbações. 

Feedback 
feedback, comentários, retorno*, 

qualidade, problemas de reciclagem, 

informações, 

Aos comentários encaminhados aos produtores 

informando-os sobre a qualidade dos produtos e 
recursos no reuso, reciclagem e/ou recuperação em 

cascata. 

Colaboração 

relacionada, relações, conect*, 

colabora*, simbiose, apoi*(o), retorno, 

parques eco*, cadeia*, compartilha*, 

atores, coopera*, trabalhar em conjunto, 

interação, 

Ao trabalho colaborativo entre os atores sociais 
com o intuito de atingir objetivos mútuos e lograr 

sucesso. 

Educação 
conhecimentos, competência, 

capacidade, princípios e habilidades, 

educação, informar, incentivar 

À valoração de conhecimentos, competência, 
capacidade, princípios e habilidades pessoais e 

sociais. 

Conhecimento 

científico 
habilidades, informações, metodologias, 

cientifico, pesquisa, desenvolvimento 
À pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

Qualidade de vida 

padrão de vida, nível de vida, vida, 

direitos, humanos humanidade, social, 

sociedade, saúde, mão de obra, 

emprego, trabalho, oportunidades 

Ao padrão de vida da sociedade como alimento, 
mobilidade, moradia, educação, saúde, emprego e 

entretenimento. 

Responsabilidade 

ampliada do 
consumidor 

consumidor, responsabilidade*, 

responsável 

À participação dos consumidores no uso e descarte 

responsável dos bens e serviços consumidos. 

Padrão de consumo 
comportamento, cultura, consumidor, 

consciência, estilo de vida, padrão de 

consumo 
A uma nova cultura de consumo. 

Regenerar e recupera 

Palavras chavez:  regenera*; restaura*, 

recupera*, suport*, reintrodu*, sistemas 

ecológicos, capital natural, nutriente*, 

devolv*, retornar 

À regeneração e/ou restauração dos ecossistemas 

naturais. 

Preservar 
extra*, proteger, reter, conservar, capital 

natural, preserva*, saídas, fronteiras, 

segurança, limit*, esgota*, polui* 

Ao controle da extração de recursos naturais a 

valores planetários adequado e a assimilação do 

meio ambiente frente poluição. 

Impactos ambientais 
elimina*, minimi*, resíduo*, emiss*, 

impact*, negativ*, consequências,  

Aos impactos durante as etapa de produção, 

distribuição, comercialização, consumo, e 
disposição de um determinado bem ou serviço. 

Gestão e gerenciamento 
dos resíduos 

gestão, gerencia*, fechar sistema*,  

coleta*, tria*, transport*, transbord*, 

trata*, destina*, distin*, classifica*, 

logistica, circuito fechado 

A conectar a gestão dos resíduos à etapa de 
aquisição de recursos. 

Reuso 
Palavra Chave: reus*, revend*, vender, 

produto* usado*, componente* usado* 

minimizar, saída, regund*, segunda vida 

As ações necessárias para trazer um produto de 

volta à economia após o uso inicial. 

Reciclagem 
Palavra chaves: Recicla*, resíduo* 

tecn*, recupera* d* matéria*, tecn*, 

transforma* 

Ao processo de recuperação de materiais valiosos 

ou perigosos, originados nos fluxos de resíduos pós 
produção e/ou pós consumo. 

Recuperar 

Palavras chavez: energia, eletricidad*, 

combustíve*, gaseifica*, pirólise, 

digestão anaeróbica, recupera* d* gás, 

incinera* 

À captação de energia incorporada nos resíduos 

que não conseguiram ser reciclados, ou resíduos 

recuperados após a fase de aterramento. 
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Apêndice 4.5 – Roteiro do material de divulgação, Vídeo 1 – Apresentação. 

 

Olá 

Você sabia que a cada dia existe uma maior demanda por produtos e serviços mais 

responsáveis com o meio ambiente? 

Para muitas empresas escutar falar de meio ambiente resulta caro e inviável. 

Pois bem, a continuação serão apresentados 5 vídeos, com o objetivo de te informar e te dar 

alternativas de como a sua empresa pode ser tornar mais sustentável aplicando o conceito da 

economia circular. 

Mas o que é a EC? 

A EC é: “um sistema econômico que substitui o conceito de 'fim de vida' [pausa de 5 

segundos] com a redução, reutilização, reciclagem e recuperação de materiais em processos 

de produção, distribuição e consumo. 

Pode atuar: a nível de produto, empresa e consumidor, a nível de parques eco industriais e a 

nível de cidade, região e nação 

Tem como objetivo: alcançar o desenvolvimento sustentável, criando simultaneamente 

qualidade ambiental, prosperidade econômica e equidade social, em benefício das gerações 

atuais e futuras. 

Sendo possível por novos modelos de negócios e consumidores responsáveis. 

Agora que já sabe o que é a EC, os vídeos apresentados a seguir reúnem uma variedade de 

princípios, levantados da literatura, os quais acreditamos permitirão a prática da Economia 

circular nos três níveis de atuação. 

Os vídeos abordarão temas relacionados: 

1. Ao Design circular; 

2. À redução dos resíduos gerados dentro e fora da empresa; 

3. À preservação e extensão do que já foi feito; 

4. À otimização do valor contido nos resíduos, e; 

5. E dicas para gestão circular. 

Cada vídeo está relacionado um com o outro, então sugerimos não alterar a ordem 

Finalmente incentivamos fortemente que sua empresa possa adaptá-los segundo a sua 

realidade. 

Então vamos começar ?? 
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Apêndice 4.6 – Roteiro do material de divulgação, Vídeo 2 – Design Circular. 

 

E ai, todos prontos? Vamos começar falando do design. 

Você sabe o que é DESIGN? 

O design é também conhecido como o Processo de Desenvolvimento de Produtos e Serviços. 

É nele que as principais decisões, relacionadas ao ciclo de vida são tomadas, a exemplo: 

1. Do tipo de recurso e insumo a ser utilizado; 

2. Das fases de produção, distribuição e consumo; 

3. E a destinação final do produto. 

Bom, então em que consiste o design, proposto na Economia Circular?  

Consiste em um design que além das decisões relacionadas ao ciclo de vida do produto 

considere aspectos ambientais e sociais.  

Este design, pode ser chamado de diferentes formas, design circular, design adequado, 

design para o futuro, design sem resíduo, Ecodesign, entre outros. 

Para fins práticos, nós o chamaremos de ‘design circular’ e chamaremos de ‘design 

linear’ ao design comumente praticado pelos modelos de negócios atuais, tudo bem? 

Então, quais são as diferenças entres o design linear e o design circular? 

 No design linear a empresa, usualmente opta pelo consumo de matérias-primas 

virgens, uso de energia advinda de combustíveis fosseis e o pelo consumo de água. 

 Já o design circular, além de procurar usar a quantidade necessária de matérias-

primas virgens, salienta: 

 O uso de Matérias-primas secundárias, comumente conhecidas como materiais 

recicláveis; 

 O consumo de energia decorrente de fontes renováveis, a exemplo das energias 

solar, eólica e hidráulica; 

 E o uso da água da chuva, para fins menos nobres. 

Sempre tomando especial cuidado com os materiais e insumos escolhidos, para 

que não possuam sustâncias tóxicas à saúde e ao meio ambiente. 

Nas fases de produção, distribuição e consumo: 

 O design linear, foca na aquisição dos recursos, insumos, equipamentos, assim 

como os processos necessários para fabricar, acondicionar, distribuir e 

comercializar o produto. 
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 Já o design circular além dessa informação, conhece as características e 

[pausa] quantidades dos resíduos gerados nestas fases do desenvolvimento do 

produto. 

 O design linear, não se preocupa em adotar nenhum tipo de responsabilidade 

ou estratégia para reduzir os resíduos gerados, sendo na prática encaminhados 

para aterros sanitários, ou lixões caso a cidade não possua, ou para a rede de 

esgoto ou córregos. 

 Enquanto que no design circular, existe o intuito de reduzir, reutilizar ou 

reciclar os resíduos gerados. 

 O design linear, na busca de um retorno econômico, propõe um tempo de vida 

útil ao produto, muitas vezes curto, isto é conhecido como obsolescência 

programada. 

 Ao passo que o design circular, tem a intenção de estender o tempo de vida 

útil do produto, visando que este seja versátil, adaptável, atualizável, e 

reparável. 

Existem outras formas de garantir um crescimento econômico para sua 

empresa, e nós vamos te dar algumas dicas! 

Então, fique ligado nos próximos vídeos! 

Quanto à destinação final do produto 

 Como indicamos anteriormente, o design linear, muitas vezes esquece ou 

ignora o que será feito com o produto depois de cumprir a sua vida útil: 

 Muitas empresas acreditam que tanto a embalagem quanto o produto 

que oferecem são passíveis de serem reparados ou reciclados  

 

-Mas a realidade é outra- 

-Como assim? – 

 

 Atualmente, muitas empresas ainda não se importam em oferecer um 

produto que seja “modular”, que permita a sua desmontagem em 

módulos ou componentes, para que assim possam ser reparados. 

 Esta falta de produtos modulares, é também uma barreira para realizar a 

reciclagem dos materiais, que compõem o produto, já que muitas vezes 
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não é possível separar o aço do plástico ou diferenciar os diferentes 

tipos de polímeros contidos nele. 

 Por outro lado, é muito comum que pelo desconhecimento da empresa 

exista ainda o pensamento de que tudo o que é plástico pode ser 

reciclado. 

 

-Porém, isso não é verdade- 

 

 Existe uma grande variedade de plásticos que não possuem um valor 

significativo que compense a reciclagem, seja falta de comprador, 

interesse pela indústria da reciclagem ou pela presença de sustâncias 

tóxicas contidas no material [pausa] 

-Você sabia disso? - 

-Então fique atento a estes pontos, ok?- 

 Nesse contexto, o design circular propõe reintroduzir o produto pós-consumo 

ao mercado ou à biosfera, seja para a produção do mesmo tipo de produto ou 

para outros fins. 

 

Então algumas vantagens do design circular em comparação do design linear, são: 

 Diminuir os custos de aquisição dos recursos e insumos 

 Diminuir os custos de transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos gerados no ciclo de vida do produto 

 Criar valor econômico dos resíduos sólidos com design circular  

 Contribuir à criação de emprego 

 Diminuir o impacto ambiental 

 Fortalecer o prestigio da empresa e a fidelidade do consumidor 

 E por fim, acessar a incentivos fiscais e econômicos, entre outros 

 

No entanto, achamos que pode existir um certo receio por parte de algumas empresas em 

praticar o design circular, já que podem considera-la complicada ou difícil. 

É por isso que a pesquisa cientifica é parte fundamental para auxiliar a sua empresa e lhe dar 

as ferramentas e conhecimentos necessário para implementá-lo. 
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Um exemplo é que sua organização pode participar em programas de pesquisa nas 

universidades do seu País que lhe permitam: 

(i) Criar valor econômico, social e ambiental; 

(ii) Incorporar tecnologia e inovação; 

(iii) Produzir mais com menos recursos, aplicando os conceitos da ecoeficiência, 

produção mais limpa, entre outros; 

(iv) Alternativas de reduzir os resíduos gerados por sua empresa; 

(v) E alternativas de tratá-los; 

Tudo bem até aqui? 

Então, vamos para o próximo vídeo! 
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Apêndice 4.7 – Roteiro do material de divulgação, Vídeo 3 – Reduzir dentro e fora da 

empresa. 

 

Bem-vindo ao vídeo 3! 

Agora vamos falar sobre um dos objetivos fundamentais que reúnem os princípios da 

economia circular, estamos falando de REDUZIR. 

A EC incentiva fortemente Reduzir, tudo o que gera impacto negativo à saúde ou ao meio 

ambiente decorrente das atividades realizadas pela empresa. 

Nesse sentido, o objetivo deste vídeo é te dar nove ideias de como REDUZIR, nas fases de 

design e no processo de produção, ok? 

 

I. Na fase de DESIGN, sugerimos que a empresa pode opte por aplicar uma ou mais das 

seis ideias seguintes:  

Substituir materiais perigosos ou tóxicos, padronizando as classes e tipos de materiais, 

Virtualizar o produto, Propor um produto multifuncional ou com apego emocional, ou 

entregar o produto em forma de serviço. 

 

1. Substituindo os materiais perigosos ou tóxicos, a empresa garantirá o acesso de bens e 

serviços mais saudáveis à sociedade; 

2. Estandardizando as classes e tipos de materiais, será incentivado o uso de matérias-

primas secundarias, e o estabelecimento de ciclos de reciclagem com maior limpeza, 

qualidade e valor econômico para o mercado e para o meio ambiente; 

3. Virtualizar, propor um produto multifuncional ou com apego emocional e entregar o 

produto em forma de serviço permitirão diminuir o consumo de recursos naturais. 

Assim como incentivar o consumidor a preservar e estender o que já foi feito, que é 

tema de nosso próximo vídeo. 

 

-Mas o que é produto em forma de serviço? 

Bom 

 

Quando a gente fala de produto em forma de serviço, a gente se refere ao ato de 

compartilhar um mesmo produto entre diferentes usuários, isto geralmente é 

realizado por meio do aluguel ou também chamado de pooling. 
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Só para você ficar sabendo, este tipo de compartilhamento é aplicado atualmente 

entre consumidores, isto é conhecido como consumo colaborativo, o qual é 

desenvolvido por meio de plataformas especiais, a exemplo: 

 

 Do Airbnv que consiste no compartilhamento de residência ou mordia 

temporal; 

 O Blabla Car, Uber, 99, entre outros aplicativos; que permitem 

compartilhar o transporte; 

 E grupos do facebook que permitem compartilhar ferramentas, comida 

entre outros. 

Bom. 

 

II. Já no processo PRODUTIVO, sugerimos 3 ideias que a empresa pode pratica como: (i) 

Melhorar a eficiência da produção, (ii) Criar ciclos fechados dos resíduos sólidos gerados 

a exemplo do reparo, recondicionamento, remanufatura, reciclagem, biodigestão ou 

extração de compostos bioquímicos, (iii) e reaproveitar o que não pode ser reduzido, entre 

outras alternativas. 

 

4. Melhorar a eficiência da produção tem como objetivo principal gerar economia para a 

empresa, realizando esforços em: 

 Minimizar o consumo de recursos naturais, a geração de resíduos sólidos,e o 

volume, velocidade e toxicidade de matérias perigosas por unidade de produto; 

 Minimizar perdas no processo de produção; 

 Utilizar matérias-primas secundarias; 

 E Utilizar energia e agua decorrente de fontes renováveis, entre outras 

alternativas. 

 

5. Já com os resíduos sólidos gerados no processo de produção podem se criar ciclos 

fechados de materiais entre empresas ou entre a empresa e a fase de pós consumo. 

A primeira é conhecida como simbiose industrial, que consiste no intercambio 

de resíduos gerados no processo de pós produção entre dois ou mais 

organizações, para as quais o resíduo é considerado um recurso ou insumo. 
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Já a segunda opção é conhecida como logística reversa, que consiste em 

retornar os resíduos gerados no pós consumo, procurando reintroduzi-los ao 

processo de produção. 

 

 Finalmente reaproveitar, Consiste em repensar o subproduto ou resíduo gerado no 

processo, a exemplo do uso de microchips defeituosos transformados em joias, 

resíduos têxteis em colchas, e lonas de plástico em bolsa. 

 

Nós sabemos que mudar a mentalidade das pessoas de “extrair, transformar, consumir e 

descartar”, não é uma tarefa fácil, é por isso que consideramos importante que a empresa 

promova e incentive a redução conjuntamente com a EDUCAÇÃO, tanto no sistema interno e 

externo da empresa 

 

 No sistema interno, a empresa pode começar valorizando os conhecimentos, 

capacidade, princípios e habilidades do funcionário, realizando reuniões, dinâmicas, 

ou capacitações, aplaudindo as ideias inovadoras por meio de incentivos econômicos, 

dias de folga, participação em um evento de lazer, entre outras sugestões. 

Isto permitirá que o pessoal que trabalha na empresa, consiga entender e interpretar a 

literatura e traduzi-la em ações. 

 

Tudo bem até aqui? 

 E sobre o sistema externo, será q a empresa pode incentivar a redução conjuntamente 

com a educação? 

-Sim, pode sim- 

-E aqui vamos te dar algumas dicas! - 

Uma forma interessante de fomentar a mudança no modo de consumo do cliente final 

é, também, aplicando incentivos econômicos e sociais. 

-Ah! Mais isso é muito caro! -  

-Calma-  

-A empresa deve procurar aplicar incentivos, que estejam dentro de suas 

possibilidades- 

-Mais Como? - 

Sua empresa pode aplicar descontos nos produtos ou serviços que a empresa oferece, 

incentivando o retorno das embalagens, componentes ou produtos pós consumo. 
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Dependendo das parcerias que a empresa tiver, também pode se obter descontos na 

compra de bens ou serviços como: restaurantes, bares, padarias, serviços de lavagem 

do carro, ingressos para o cinema, cortes de cabelo, só para te dar uma ideia. 

Uma forma importante de incentivo social é que atingida uma determinada quantidade 

de produtos retornados, a empresa apoie alguma instituição com fins sociais. 

 

Uma coisa muito importante é não se esquecer de divulgar os esforços realizados, em 

ser responsável com o meio ambiente e a sociedade, por parte da empresa. Divulgar é 

importante, já que isso permite que a sociedade e o mercado fique sabendo do trabalho 

realizado, e sua empresa seja mais valorizada. 

 

Estes esforços, podem incentivar ao consumidor a  

(i) Desenvolver uma maior consciência e valorização dos recursos naturais, 

(ii) Praticar um consumo responsável; 

(iii) Reduzir os impactos ambientais, evitando que os resíduos sejam dispostos 

inadequadamente  

(iv) E Fidelizar ao cliente  

 

Deu para ter uma ideia? 

Então vamos para o próximo vídeo! 
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Apêndice 4.8 – Roteiro do material de divulgação, Vídeo 4 – Preserve e estenda o que já fez. 

 

Você já reparou na quantidade de recursos naturais consumidos pela sua empresa? ou na 

quantidade de resíduos sólidos gerados em um mês? e em um ano?  

Só para você ter uma noção do que está acontecendo agora, dado que existe uma pobre cultura 

de preservar e estender o que é feito, atualmente tudo é jogado fora. 

 

Se o município tiver um aterro sanitário, então os resíduos sólidos serão dispostos de forma 

adequada, no entanto em muitas partes do mundo isto não é uma realidade. 

 

Estudos indicam que nos países desenvolvidos, está sendo avaliada a opção de “minerar os 

aterros sanitários!”, tudo com o intuito de retirar dos aterros as peças e produtos valiosos 

armazenados, já que estudos indicam que a concentração de vários minerais é hoje mais alta, 

em aterros sanitários do que nas minas originais (REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018)  

 

-O que você acha? – 

 

Nesse contexto, a economia circular reúne outra série de princípios que têm como finalidade 

Preservar e estender o que você já fez. 

A principal forma de preservar e estender o que a sua empresa fez, é por meio do REUSO  

No reuso, a peça, componente ou produto não é alterado e mantém a mesma função para a 

qual foi criado. 

O reuso pode ser praticado a traves do reparo, do recondicionamento e da remanufatura. 

 

1. O reparo consiste na fixação ou substituição de peças, para reusá-las novamente; 

2. O recondicionamento: consiste na verificação, substituição ou reparo mais 

detalhado das peças críticas do produto, resultando em uma ‘atualização’ geral ou 

numa ‘modernização’ da função do produto; 

3. Finalmente a remanufatura consiste em um processo industrial, onde toda a 

estrutura do produto multicomponente é inspecionada, testada e desmontada total 

ou parcialmente, sendo que no final da remanufatura, o produto tem a qualidade de 

um produto novo ou de melhor desempenho com a garantia correspondente. 
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Importante indicar também que para praticar qualquer destas três formas de reuso o produto 

deve ser modular. Da mesma forma, é muito interessante complementar a remanufatura com a 

reciclagem, garantindo a qualidade e características dos materiais no processo de recuperação 

físico-químico ou biológico. 

 

Outra forma de estender o que sua empresa fez, além do reuso é RESINTETIZAR, se 

diferencia do reuso porque o produto ou componente não é utilizado para o mesmo fim. 

Na ressintetização, visa-se a recuperação seletiva de peças ou componentes que podem ser 

usadas para montar um novo aplicativo ou novo artefato, com propósito diferente do 

originalmente concebido. 

 

-Então o que vai acontecer se tudo mundo preservar e estender o que já fez? - 

-Será que ninguém vai consumir mais nada? - 

-Fique calmo! - 

-Isso, não é assim, não- 

 

Já que tudo, sempre precisará de conserto, reparação, manutenção, troca e melhora, é bom sua 

empresa ficar sabendo de algumas alternativas dos novos modelos de negócio circulares, que 

estão seguindo. 

 

Se sua empresa oferece produtos passíveis de serem preservados e de estender a sua vida útil, 

sua empresa pode: 

 Oferecer adicionalmente um serviço de reparo como parte de um plano de manutenção 

do produto oferecido; 

 Oferecer um serviço de atualização de determinadas peças ou componentes do 

produto; 

 Criar mais postos de trabalho; 

 Diminuir custos na aquisição de materiais, por meio da recuperação de peças e 

componentes gerados no reparo, recondicionamento ou remanufatura; 

 Diminuir custos, criando parcerias com indústrias de reciclagem; 

 Diminuir o consumo de matérias-primas virgens; 

 E Investir em materiais de maior qualidade, entre outras ideias. 
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-Mas pera ai! - 

-Minha empresa não produz coisas q precisem ser reparadas - 

-O que que eu faço? - 

-Sua empresa utiliza equipamentos? - 

-Se sim, Você pode aplicar tudo isso sim - 

-Como? – 

 

Procurando empresas que ofereçam equipamentos que sejam passiveis de reparo, 

recondicionamento e remanufatura, que lhe garantam que o equipamento da sua empresa não 

tenha data de validade, que não seja um passivo ambiental de difícil descarte ou que não 

possua valor no final da sua vida útil, entendeu? 

 

E ai, você gostou da informação? 

Então, vamos para o próximo vídeo. 
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Apêndice 4.9 – Roteiro do material de divulgação, Vídeo 5 – Otimizar o valor contido nos 

resíduos. 

 

E ai? 

Já parou para pensar que a sua empresa pode ganhar dinheiro sendo responsável com o meio 

ambiente? 

A Economia circular incentiva mudar o pensamento linear de extrair, transformar, consumir e 

descartar, convidando-nos a reconsiderar o que é visto como resíduo ou perda para ser 

enxergado como uma ‘oportunidade’ de se obter LUCRO econômico. 

Antes de continuar, na Economia circular, costuma-se distinguir os resíduos sólidos, em duas 

classes: resíduos sólidos biológicos e resíduos sólidos tecnológicos. 

 

Os resíduos sólidos biológicos, possuem a característica de se regenerar ou se renovar, 

podendo retornar ao meio ambiente já os resíduos sólidos tecnológicos, possuem uma origem 

mineral e podem ser recuperados, por meio de processos mecânicos ou industriais. 

Nesse sentido dependendo dos tipos de resíduos, estes podem participar de ciclos de usos 

sucessivos ou também chamados ciclos em cascata. 

 

Como a gente pode observar, no diagrama da borboleta, elaborado pela Fundação da Ellen 

MacArthur são apresentadas alternativas para extrair o valor contido nos resíduos sólidos 

biológicos e tecnológicos. No caso dos resíduos biológicos pode se realizar a: 

 Extração de matérias-primas bioquímicas, a exemplo dos óleos essenciais, limoneno, 

bioetanol, nanocelulose, entre outros. Estes compostos são de grande valor, e podem 

ser utilizados em vários seguimentos da atividade industrial química, cosmética, 

farmacêutica, automobilística, entre outras. 

 Outra alternativa de valorização dos resíduos biológicos, é por meio da Compostagem 

ou a biodigestaõ, que permitem reintroduzir na biosfera nutrientes, proteínas e outros 

fertilizantes do solo, assim como a geração de biogás. 

 

No caso dos resíduos sólidos tecnológicos, se sugere praticar o reuso, reparo, 

recondicionamento ou a remanufatura, explicados no anterior vídeo, além da reciclagem, e 

como última opção, a incineração considerada uma forma de gerar energia. 
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É importante indicar que sendo a reciclagem, o processo de recuperação 

majoritariamente aplicado para a valorização dos resíduos sólidos tecnológicos, ela 

deve ser considerada como a última opção. 

 

-Mas por que? – 

 

Porque no processo da reciclagem são alteradas as propriedades físicas, químicas e 

biológicas do material, ou seja, as qualidades e características do material original são 

alteradas. 

Só para você ter uma noção, atualmente existem 4 tipos de reciclagem: a funcional, a 

de alta qualidade, a upcycling, e a downcycling. 

 

Só os três primeiros garantem que a qualidade e características do material após a 

reciclagem sejam mantidas ou melhoradas. Este é o tipo de reciclagem é praticado 

comumente com o alumínio, vidro, aço, ouro, prata, entre outros. 

 

No entanto, uma realidade muito diferente acontece com o plástico, atualmente, o 

downcycling, é a reciclagem majoritariamente praticada, para este tipo de material. 

Aqui o material após a reciclagem, acaba possuindo uma qualidade e características 

inferiores à original. Isto tem origem na ausência de conhecimento no momento da 

escolha de materiais passiveis de reciclagem, como indicado no vídeo do Design 

circular. 

 

Uma dúvida que pode surgir aqui é: Como os resíduo pós consumo podem retornar para os 

ciclos de usos sucessivos ou em cascata? 

Uma forma interessante para que isto aconteça é por meio da logística reversa. 

 

A logística reversa, consiste no processo de retorno de determinado produto pós 

consumo ao setor empresarial, para sua destinação final ambientalmente adequada. 

Bem, mas como funciona? 

Tudo começa com o consumidor, que devolve o produto pós consumo em pontos de 

entrega voluntaria. Estes pontos podem: 

 Ser gerenciados pelo próprio fabricante, ou seja os pontos estão localizados na 

suas próprias lojas, como é feito pela Boticário, natura e Nespresso; 
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 Ou podem ser gerenciados por entidades representativas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes de determinado produto, como é o 

caso da Reciclanip, que faz a logística reversa de pneus, o da Reciclus, que 

recebe lâmpadas, entre outros programas. 

Finalmente, existe também a opção em que o produto pós consumo é recolhido por 

uma empresa privada em parceria com a empresa fabricante, como é o caso da 

Terracycle. 

 

Alguns exemplos de resíduos recolhidos por programas da Terracycle são: 

• Embalagens de plástico metalizado ou BOPP; 

• Esponjas de limpeza; 

• Embalagens de cosméticos de qualquer marca; 

• Capsulas de café, entre outros. 

 

E ai? 

Achou interessante? 

 

É importante saber que muitos destes programas são gratuitos! É só você se informar! 

Então, quais são as vantagens de realizar esforços em otimizar o valor dos resíduos sólidos? 

Bom, se sua empresa realiza esforços em: 

(i) Criar fluxos contínuos e limpos de materiais circulando no mercado e no meio 

ambiente; 

(ii) E em extrair valores adicionais dos resíduos, sua empresa poderá: 

 Transformar os resíduos sólidos em insumos potenciais e valiosos; 

 Ter acesso a matérias e insumos de qualidade e de menor custo; 

 Reduzir os custos de transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos gerados; 

 Possuir resiliência, a exemplo da alça de preços ou falta de estoque de 

determinados materiais ou insumos, decorrentes de acontecimentos políticos, 

ambientais, logísticos ou sociais; 

 Sem mencionar que a criação destes ciclos contínuos, são oportunidades 

incríveis de criação de emprego e utilidade. 
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De forma complementar sua empresa fornecerá suporte aos sistemas ecológicos e diminuirá 

os impactos ambientais, já que se reduzirá: 

 O consumo de matérias-primas virgens; 

 O alto consumo de e recursos de origem mineral a exemplo do fósforo e 

nitrogênio na agricultura e do petróleo na indústria; 

 A geração de resíduos sólidos e sua disposição no solo; 

 A emissão de gases de efeito estufa gerado em aterros sanitários ou lixões; 

 A geração de lixiviado decorrente da decomposição dos resíduos biológicos; 

 E a contaminação dos corpos hídricos, entre outros. 

 

Então podemos dizer que otimizar o valor contido nos resíduos oferece ganhos econômicos, 

benefícios ambientais e desenvolvimento social.  

 

E ai? 

Tem algumas dúvidas de como fazer isto acontecer com sua empresa? 

Esperamos q no próximo vídeo você consiga clarear algumas duvidas 

 

Então vamos lá? 
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Apêndice 4.10 – Roteiro do material de divulgação, Vídeo 6 – Gestão circular. 

Olá tudo bem? 

Que bom que você está aqui! 

Agora vamos falar de um tema importante para as empresas e organizações. 

A economia circular é ciente que o caminho para realizar mudanças significativas no mercado 

atual, depende, em grande parte, das micro, pequenas e medias empresas, já que elas têm 

impacto relevante na economia, na sociedade, e no meio ambiente. E por isso, que um grupo 

recente de princípios, da economia circular, tem se focado na GESTÃO da empresa. 

 

Quando a gente fala de gestão, estamos nos referindo ao conjunto de ações voltadas na busca 

de soluções mais circulares. 

SE sua empresa, produz, distribui e comercializa, é muito provável que consiga ter um maior 

impacto na toma de decisões no caminho rumo à sustentabilidade. 

 

No entanto, se sua empresa pertence só a uma parte da cadeia as atitudes, preocupações e 

cobranças que se manifestem por parte da empresa, podem fazer a diferença sim! 

Não se esqueça que você é uma parte importante desta cadeia de suprimentos. 

 

-Bom- 

Nesse contexto, nos trouxemos 5 dicas, para lidar com algumas barreiras ou dificuldades e 

para que a empresa consiga mudanças significativas, Bora lá? 

 

1. A primeira, consiste em Identificar o SISTEMA no qual a empresa pertence. 

Um sistema consiste em uma rede interconectada das partes interessadas. Estas 

partes são também conhecidas como “stakeholders”. 

Os stakeholders são qualquer indivíduo ou organização que de alguma forma é 

impactado pelas ações da empresa. Exemplos de stakeholders são: a sociedade, 

colaboradores, órgãos do governo, clientes, ex-clientes ou prospecto de clientes, 

fornecedores, parceiros, concorrentes, funcionários, academia, entre outros 

influenciadores. 

É fundamental entender as relações entre os stakeholders e a empresa, e a relação 

deles com o contexto econômico, social e ambiental. 

Entender estas relações permitirá, possuir uma visão holística a montante e a jusante 

da empresa, ou seja a empresa terá ciência: 
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 Da origem dos recursos; 

 Dos processos de transformação e logística realizados dos matéria e insumos 

que cheguem à empresa; 

 Dos stakeholders envolvidos; 

 Assim como os interesses e necessidades do cliente e prospecto de clientes. 

Esta visão, ajudara a: 

 Entender com mais clareza os impactos gerados no ciclo de vida do produto 

oferecido. Aqui a empresa poderá tomar decisões, a exemplo de exigir 

mudanças ou identificar novos stakeholders de acordo com seus interesses e 

princípios. 

 Rastrear e otimizar o uso de recursos na sua cadeia de suprimentos, por meio 

de plataformas digitais. Isto permitirá que a empresa tenha maior tomada de 

decisões nos eventos extremos, como a falta de estoque, e se adapte de forma 

mais rápida as mudanças;  

 Identificar formas de ser mais atrativo para o prospecto de clientes; 

 Fidelizar aos clientes atuais e incentivá-los para realizarem um descarte 

adequado dos produtos pós consumo; 

 E por fim, Identificar formas de se diferenciar de seus concorrentes. 

 

2. A segunda dica é: Incentivar à COLABORAÇÃO dentro do seu sistema. É muito provável 

que uma empresa sozinha não consiga realizar mudanças significativas, sugeridas nos vídeos 

anteriores, no entanto por meio de um trabalho colaborativo, o sucesso é garantido. 

Como explicamos anteriormente, um tipo de compartilhamento é a simbiose industrial, no 

entanto as empresas podem compartilhar outros tipos de serviços, como transporte, 

equipamentos, espaços, recursos, entre outros. 

A colaboração entre empresas permitirá: 

(i) Criar fluxos efetivos de matérias-primas secundarias; 

(ii) Criar fluxos efetivos de informação no sistema; 

(iii) Criar valor mutuo para todos os envolvidos; 

(iv) Realizar pesquisa e desenvolvimento, por meio de parcerias com entidades; 

(v) Promover a inovação e o uso de tecnologia; 

(vi) Gerenciar riscos ou conflitos sociais, econômicos ou ambientais externos 
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(vii) E criar ciclos reversos dos resíduos gerados na fase de pós produção e pós 

consumo. 

 

3. A terceira dica tem a ver como a RESPONSABILIDADE. 

Para o bem estar do sistema de trabalho colaborativo, é importante que cada parte aceite a 

RESPONSABILIDADE das decisões e atividades realizadas no ciclo de vida do produto, quer 

dizer a responsabilidade deve ser COMPARTILHADA. 

Lograr isto, pode ser um desafio, mas é importante saber que a responsabilidade pode 

começar de qualquer parte da cadeia de suprimentos. 

A empresa que decida atuar com responsabilidade, deve: 

 Conhecer a própria cadeias de suprimentos e a base de clientes envolvidos ao 

longo do ciclo de vida dos bens ou serviços oferecidos; 

 Identificar os impactos ambientais e sociais das decisões e atividades adotadas; 

 Promover uma gestão sustentável dos recursos naturais consumidos; 

 Promover parcerias com cooperativas de catadores ou participando de 

programas de logística reversa; 

 Possuir um plano de gerenciamento, que permitam otimizar o valor dos 

resíduos sólidos nas fases do ciclo de vida do produto; 

Aqui é bom lembrar que os resíduos pós consumo devem ser responsabilidade 

do fabricante, isto é conhecido como Responsabilidade Estendida Do Produtor. 

 

-Tudo bem até aqui? 

-Agora bem. 

 

Consideremos que a empresa que fabrica determinado bem, pratique a 

responsabilidade estendida do produto fabricado, praticando um design circular, que 

reduza, que preserve e estenda o que fez e que otimize o valor dos resíduos gerados. 

-O que acontece se o consumidor final não é RESPONSÁVEL em realizar uma 

segregação adequada na fonte? ou que, o consumidor final não realize um correto 

encaminhamento dos componentes ou produtos que a empresa tem produzido com 

esforço e cuidado? 

É importante lembrara que assim como os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes tem responsabilidade. 
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Os consumidores e os titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos possuem responsabilidade também. 

-Bem, mas como conseguir o cumprimento dessas responsabilidades? 

Como indicamos anteriormente, por meio de incentivos econômicos e sociais. 

-Bom 

 

4. Agora vamos falar da quarta dica, que consiste em possuir ciclos de feedbacks. 

-O que são os feedbacks? 

Os Feedbacks são retornos de informação entre os stakeholders em forma de comentários. 

Esta troca de informação é realizada de forma interativa e traz opiniões a respeito de 

problemas, dificuldades ou satisfações, sobre a qualidade dos materiais e produtos desde a 

perspectiva do consumidor ou pesquisador, do catador ou da indústria da reciclagem e das 

oficinas de reparo, manutenção recondicionamento ou remanufatura, caso aja. 

Estes comentários são informação valiosa que pode ajudar a melhorar o produto e mudar a 

mentalidade de todos os envolvidos. 

 

5.  Quinta e última dica que temos é fornecer INFORMAÇÃO de forma transparente. 

A informação pode ser disponibilizada de forma proativa ou mediante solicitação e deve ser 

clara, precisa, oportuna, honesta e completa. 

Aqui a empresa pode: 

(i) Divulgar informações e dados relevantes sobre as decisões e atividades 

circulares e sustentáveis, que sua empresa vem adotando; 

(ii) Informar a origem, composição e ingredientes químicos dos produtos 

utilizados; 

(iii) Informar a vida útil do produto; 

(iv) Divulgar manuais de reparo; 

(v) Divulgar serviços de manutenção ou remanufatura; 

(vi) Informar as medidas adotadas no fim de vida dos produtos, a exemplo da 

participação da empresa em programas de reciclagem, do apoio a cooperativas 

de catadores ou a destinação ambientalmente correta dos resíduos sólidos pós 

consumo. 

É muito importante que a transparência seja valorada e protegida! 

Pode se dar o caso de que duas ou mais empresas compartilhem informação, mas sugerimos 

que antes exista: confiança mútua, comunicação eficaz, visão e propósitos compartilhados. 
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É certo, que o pensamentos sistêmico, a colaboração, a responsabilidade compartilhada, os 

feedbacks e o fornecimento de informação transparente, estão sendo, atualmente, pouco 

incentivados pela sociedade e pelo governo. 

Mas, de acordo com as experiências de países mais desenvolvidos, provavelmente será apenas 

questão de tempo que as seguintes mudanças sejam realidade. Então, fique atento aos 

exemplos a seguir: 

No futuro poderão ser aplicadas: 

 

(i) Tributações para aqueles que utilizem recursos naturais não renováveis; 

(ii) Descontos nas contas de água para aqueles que utilizem água da chuva; 

(iii) Créditos tributários para empresa comprometidas com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável; 

(iv) Impostos sobre aterros sanitários e incineração; 

(v) Redução de imposto às organizações que promovam emprego, reusem os 

resíduos sólidos e invistam em energia renovável; 

(vi) Incentivos financeiros para o uso de tecnologia digital e inovação, eficiência do 

uso dos recursos, recuperação de armazéns industriais antigos ou abandonados, 

consumo e destinação responsável dos resíduos; 

(vii) E incentivos econômicos para as autoridades locais que promovam a redução, 

reutilização e reciclagem. 

Isto motivará a criação de novos mercados onde a participação de habilitadores e 

aceleradores, como instituições de ensino e formuladores de políticas serão essenciais  

-Achou interessante? 

Isso que vem ai, é só questão de tempo! 

A economia Circular chegou para ficar! 

-Fique ligado! 
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Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (continua). 

Seção N° 1 Bem-vinda 

 

Olá. 

A presente pesquisa é parte de um mestrado desenvolvido no Núcleo de Estudo e Pesquisa em Resíduos Sólidos (NEPER), 

da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Universidade de São Paulo (USP). 

Temos como objetivo compreender de que forma as microempresas abordam e praticam os "princípios" da Economia 

Circular, entendendo que um "princípio" é a base fundamental para a tomada de decisões ou comportamentos. 

A participação na pesquisa tem caráter voluntário.  

Os dados serão tratados com sigilo e confidencialidade de modo a preservar suas informações.  

Essa pesquisa é formada por 6 vídeos,   acompanhados por 4 perguntas cada. 

Desde já, agradecemos sua colaboração!  

Estamos à sua disposição para maiores esclarecimentos, caso tenha alguma dúvida!  

Eng. Gabriela Oviedo Mena – gom.ingenieros@usp.br 

(NEPER/EESC/USP) 

Prof. Dr. Valdir Schalch (NEPER/EESC/USP) - orientador 

 
Seção N° 2 

Primeiro, queremos conhecer a sua empresa! 

A continuação por favor responda as perguntas seguintes: 

Objetivo Geral Objetivo especifico N° Pergunta 

Conhecer o respondente e as 

características da empresa 

Conhecer o respondente 
1 Qual seu e-mail? 

2 Em qual área da empresa você trabalha?  

Conhecer a empresa 

3 O que a empresa oferece? 

4 Em qual setor a empresa se enquadra? 

5 Quais produtos/serviços são oferecidos pela empresa? 

6 Qual a localização da empresa? (Ex: Município/Estado) 

Conhecer o tamanho da empresa 7 Qual o tamanho da empresa? [Micro, Pequena, Média, Grande Empresa] 
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Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (continua). 

Seção N° 3 

Primeiro o primeiro 

Agora será apresentado um vídeo, 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 da economia circular. 

A seguir, você terá que responder ou completar 3 𝐩𝐞𝐫𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐨𝐮 𝐟𝐫𝐚𝐬𝐞𝐬 segundo a realidade da sua empresa. 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta/[Alternativas ] 

Trazer conceitos-chave para a 

empresa 

Conhecer a demanda por produtos e 

serviços responsáveis com o médio 

ambiente 

1 

Marque o nível de demanda de seus clientes/consumidores por produtos/ 

serviços mais responsáveis com o meio ambiente: 

[Baixo, Médio, Alto] 

Familiaridade da empresa com o termo 

economia circular 
2 

Marque o nível de familiaridade da empresa com o termo EC: 

[Desconhece, Conhece, mas não aplica, conhece e aplica] 

Identificar o tipo de modelo de 

negócio (linear ou circular) 
3 

Com qual modelo de negócio a minha empresa se identifica: 

-Modelo 1: Linear (imagem) 

-Modelo 2: Circular (imagem) 

 

Seção N° 4 

Design Circular 

Vamos começar mais um vídeo! 

Tenha atenção, porque depois você irá responder ou completar 𝐩𝐞𝐫𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 segundo a realidade da sua empresa. 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta 

1. Depois de ter assistido o vídeo, o que sua empresa faz/aplica no design do produto? 

Identificar as ações 

relacionadas ao design circular 

(continua) 

Identificar o uso de recursos e fontes 

de alternativa alternativos no 

desenvolvimento do produto/serviço 

1.1 

Usa: 

-Matérias primas-secundárias 

-Energia de fontes renováveis 

-Água de chuva para fins menos nobres 
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Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (continua) 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta [Respostas fechadas] 

Identificar as ações relacionadas 

ao design circular (termina) 

Conhecer as características do produto 

estabelecidas no design 
1.2 

Oferece um produto com: 

-Qualidade                         -Durabilidade 

-Versatilidade                    -Adaptabilidade 

-Atualização                      -Modularidade 

-Reciclabilidade                -Biodegradabilidade 

-Presença de mat. Tóxicos 

Conhecer a responsabilidade na gestão 

e gerenciamento dos resíduos sólidos 

gerados no pós consumo do produto 

1.3 

Conhece as quantidades e características dos resíduos sólidos gerados no: 

-Processo de produção 

-Processo de distribuição 

-Processo de comercialização 

-Pós-consumo 

1.4 

Estabelece se o produto pós-consumo/embalagem são: 

-Retornados pelo consumidor à(s) loja(s) da empresa  

-Retornados pelo consumidor a(os) ponto(s) de comercialização 

-Destinados de forma ambientalmente adequada 

Conhecer a importância do 

conhecimento científico na empresa 
1.5 Participa de pesquisas científicas 
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Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (continua). 

Seção N° 5 

Reduzir 

Agora vamos te dar ideias de como reduzir! 

Não se esqueça de prestar atenção ao vídeo, porque depois você irá responder ou completar 𝐩𝐞𝐫𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐨𝐮 𝐟𝐫𝐚𝐬𝐞𝐬 segundo 

a realidade da sua empresa. 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta 

1. Depois de ter assistido o vídeo, o que a sua empresa faz/aplica/ implementa para reduzir? 

Identificar as ações 

relacionadas à redução 

(continua) 

Ações que visem reduzir no design 

1.1 

A empresa: 

-Substitui os materiais tóxicos  

-Padroniza as classes e tipos de materiais utilizados 

-Reaproveita os resíduos sólidos gerados 

1.3 

Oferece produtos: 

-Virtualizados                              - Multifuncionais 

-Com apego emocional               - Em forma de serviço 

Ações que visem reduzir no processo 

de produção, distribuição e/ou 

comercialização 

1.4 

Aumenta a eficiência do consumo de recursos naturais nos processos de: 

-Produção                                    -Distribuição 

-Comercialização 

1.5 

Reduz a quantidade dos resíduos sólidos gerados nos processos de: 

-Produção                                    -Distribuição 

-Comercialização 

Ações que visem a valoração de 

conhecimentos 
1.7 

Promove a redução e a eficiência valorizando os seguintes aspectos dos 

meus funcionários: 

-Conhecimentos                          -Capacidades 

-Princípios                                   -Habilidades 

-Valores 
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Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (continua). 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta 

Identificar as ações relacionadas 

à redução (conclusão) 

Ações que visem promover a redução 

no sistema interno e externo da 

empresa 

1.8 

Promove a redução dos resíduos gerados e a eficiência do uso dos 

recursos, dentro da empresa, por meio de: 

-Incentivos sociais  

-Incentivos econômicos 

1.9 

Promove, fora da empresa, a redução dos resíduos gerados no pós- 

consumo, por meio de: 

-Incentivos sociais  

-Incentivos econômicos 

-Divulga as ações adotadas relacionadas ao cuidado com o meio ambiente 

 

Seção N° 6 

Preservar e estender 

Vamos falar de como preservar e estender o que sua empresa faz! 

Não se esqueça de tomar atenção no vídeo! 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta 

Distinguir os tipos de resíduos  

Identificar o tipos de resíduos gerados 

pela empresa 
1 

Qual tipo de produto a sua empresa oferece? 

[Produtos com tempo limite, vá para seção N°8 

/ Outros produtos, vá para seção N°7] 

Seção N° 7 Outros produtos, vá para seção N°9 

1. Depois de ter assistido o vídeo, o que sua empresa faz/aplica/ implementa para preservar e estender?  

Identificar as ações 

relacionadas a preservar e 

estender os produtos 

tecnológicos (continua) 

Ações que visem estender o tempo de 

vida útil do produto (continua) 

1.1 

Oferece produtos passíveis de: 

-Reparo                                -Atualização 

-Modernização                     -Remanufatura 

1.2 
Reusa as peças, materiais ou componentes (pós-consumo) para: 

-A mesma finalidade              -Uma finalidade diferente 
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Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (continua). 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta 

Identificar as ações relacionadas 

a otimizar o valor contido nos 

resíduos tecnológicos 

(conclusão) 

Ações que procurem retornar os 

resíduos sólidos gerados no pós 

consumo ao setor empresarial 

4.2 

A empresa incentiva o retorno do produto e embalagens 𝐩𝐨 ́𝐬-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 

a(s) loja(s): 

-Da empresa (ex: oficinas de manutenção) 

-Com programas de logística reversa gestionado por entidades 

representativas (Papel, pneus, óleo, aço) 

-Com programas de logística reversa gestionado por entidades privadas 

(ex: BOPP) 

Ações que visem otimizar o valor 

contido nos resíduos pós consumo 

4.3 

A empresa:  

Complementa serviço de manutenção com a reciclagem 

Aceita o retorno de produto com defeito 

4.4 

A empresa incentiva a recuperação dos produtos e embalagens pós-

consumo por meio da: 

-Reciclagem funcional 

-Reciclagem de alta qualidade 

-Upcycling 

-Downcycling 

 
Seção N° 10 Otimizar o valor – Resíduos biológicos, vá para a seção 11 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta 

Conhecer a visão dos resíduos 

sólidos (continua) 

Visão dos resíduos sólidos 1 

Minha empresa (sozinha ou em parceria) otimiza o valor contido nos 

resíduos biológicos?  

[Sim, Não, Às vezes] 

Pagamento pela disposição final dos 

resíduos 
2 

Minha empresa paga pela disposição final dos resíduos sólidos gerados? 

Opções:  

[Paga; Não paga, é coletado pelo serviço público do município pois gera 

uma quantidade equivalente ao resíduo domiciliar; -Não paga, por outros 

motivos] 
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Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (continua). 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta 

Conhecer a visão dos resíduos 

sólidos (conclusão) 
Visão da reciclagem e incineração 3 

Quando falamos de obter 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐢 ́𝐝𝐮𝐨𝐬, para minha empresa: 

–Reciclagem é [Primeira, Única, Última, Não é opção] 

-Incineração é [Primeira, Única, Última, Não é opção] 

4.  Depois de ter assistido o vídeo, o que sua empresa faz/aplica/implementa (sozinha ou em parceria) para otimizar o valor contido nos resíduos sólidos 

gerados DENTRO da empresa? 

Identificar as ações relacionadas 

a otimizar o valor contido nos 

resíduos biológicos (continua) 

Ações para otimizar o valor contido 

nos resíduos sólidos biológicos, 

gerados dentro da empresa 

4.1 

Encaminha/entrega os resíduos biológicos gerados para: 

-Extrair Comp. bioquímicos 

-Extrair nutrientes para o solo 

-Gerar biogás 

-Gerar outro tipo de energia (ex: combustível) 

-Outro destino 

Ações que procurem retornar os 

resíduos sólidos gerados dentro da 

empresa ao setor empresarial 

4.2 

Encaminha/entrega os resíduos gerados 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 a: 

-Catadore(a)s autônomo(a)s 

-Cooperativas de catadore(a)s 

-Indústrias da reciclagem 

-Incineradoras 

-Outros tratamentos térmicos 

-Outra empresa (simbiose industrial) 

-Programas de logística reversa gestionados por entidades representativas 

(Papel, pneus, óleo, aço) 

-Programas de logística reversa gestionados por empresas privadas (ex: 

BOPP) 

-Outro destino 
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Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (continua). 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta 

Identificar as ações relacionadas 

a otimizar o valor contido nos 

resíduos biológicos (conclusão) 

Ações em otimizar o valor das 

embalagens do produto 

4.3 

A empresa incentiva o retorno das embalagens 𝐩𝐨 ́𝐬-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 a(s) 

loja(s): 

-Da empresa 

-Com programas de logística reversa gestionado por entidades 

representativas (Papel, pneus, óleo, aço) 

-Com programas de logística reversa gestionado por entidades privadas 

(ex: BOPP) 

4.4 

A empresa incentiva a recuperação dos produtos e embalagens pós-

consumo por meio da: 

-Reciclagem funcional 

-Reciclagem de alta qualidade 

-Upcycling 

-Downcycling 

 
   

Seção N° 11 

Gestão circular 

Vamos assistir o último vídeo 

Ele traz dicas muito importantes para aplicar o que tenha achado interessante na série de vídeos 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta  

1. Depois de ter assistido o vídeo, o que sua empresa faz/aplica/implementa para praticar uma gestão circular?  

Identificar as ações 

relacionadas à gestão circular 

(continua) 

Conhecimento por parte da empresa da 

quantidades dos recursos consumidos e 

resíduos gerados 

1.1 

Conhece a quantidade de: 

-Recursos consumidos 

-Resíduos sólidos gerados 



221 

 

 

Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (continua). 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta  

Identificar as ações relacionadas 

à gestão circular (continua) 

Ações relacionadas ao conhecimento 

do sistema da empresa (continua) 
1.2 

Conhece a relação dos 𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞𝐡𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬, nos seguintes contextos:  

-Os stakeholders e empresa  

- Os stakeholders e o contexto Social 

- Os stakeholders e o contexto econômico 

- Os stakeholders e o contexto Ambiental 

Ações relacionadas ao conhecimento do 

sistema da empresa (conclusão) 

1.3 

Referente aos recursos e insumos utilizados, conhece: 

-A origem  

-Os processos de transformação 

-Os processos de logística 

1.4 

A empresa: 

-Exige mudanças dos stakeholders envolvidos de acordo com o interesse 

da empresa. 

Ações que visem a colaboração 

1.4 

A empresa: 

-Trabalha em colaboração com outras empresas, instituições e/ou 

organizações 

1.5 

Compartilha com outras empresas: 

-Recursos (ex. produtos)           -Serviços (ex. transporte) 

-Espaços (ex. oficinas)              -Equipamentos  

-Resíduos 

Ações de responsabilidade da empresa 

e dos envolvidos (continua) 
1.6 

Assume responsabilidade das decisões e atividades no: 

- Design do produto 

- Processo de produção 

- Processo de distribuição 

- Processo de comercialização 

- Consumo 

- Descarte do produto/embalagem 
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Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (continua). 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta  

Identificar as ações relacionadas 

à gestão circular (continua) 

Ações de responsabilidade da empresa e 

dos envolvidos (conclusão) 

1.4 

A empresa: 

-Identifica os impactos ambientais e sociais das decisões e atividades 

adotadas. 

- Possui um plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

- Possui uma responsabilidade estendida do produtor 

- Incentiva um consumo responsável  

1.7 

Promove, dentro da empresa, um consumo responsável dos: 

-Recursos                                -Energia 

-Água                                     -Equipamentos 

Ações referente ao uso de ciclos de 

feedback 
1.8 

Possui ciclos de feedback, para receber opiniões, problemas, dificuldades 

e elogios: 

-Do consumidor                           -Do pesquisador 

-Do catador(a)                             -Da indústria da reciclagem 

-Das Oficina de reparo, remanufatura 

-Dos Funcionários] 

Ações de fornecimento de informação 

1.9 

Fornece informação do produto, quando solicitada, sobre: 

-Origem insumos/mat. 

-Composição 

-Tempo de vida útil 

-Manuais de reparo 

-Locais manutenção, remanufatura 

-Programas de logística reversa 

-Destinação final 

-Apoios Sociais 

-Cuidados, Esforços 

1.10 
Compartilha informação com outras empresas que permita um 

desenvolvimento conjunto. 
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Apêndice 4.11 – Protocolo do questionário da pesquisa (conclusão). 

Objetivo Geral Objetivo específico N° Pergunta  

Conhecer a visão de futuro 

sobre as ações sustentáveis e 

incentivos econômicos, 

financeiros para as empresa 

Conhecer a concordância da empresa 

frente a cenários financeiros e 

econômicos futuros, atrelados à 

sustentabilidade. 

2 

Qual o nível de 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚 ̂𝐧𝐜𝐢𝐚 da minha empresa em relação a aplicação 

𝐝𝐞 𝐚𝐜 ̧𝐨 ̃𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚 ́𝐯𝐞𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐨 𝐦𝐞𝐢𝐨 

𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝𝐞?  

- Redução de impostos (ex. renda, consumo ou patrimônio) estabelecidos 

pelo governo 

- Descontos no pagamento de serviços (ex. Luz, agua, internet) 

- Maior acesso a créditos dados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

- Incentivos financeiros concedidos por entidades privadas (ex. ONGs) ou 

pelo governo. 

- Incentivos econômicos (subsídios) concedidos por entidades, empresas 

ou governo. 

Seção N° 12 Envio de respostas 

Acabamos! 

Muito obrigada por sua contribuição! 

Caso tenha alguma crítica, sugestão ou queria conversar um pouco mais sobre essa pesquisa, entre em contato! 

Segue meu e-mail: gom.ingenieros@usp.br 

 

Nota: Tanto a seção N° 4, 5, 7 ,8, 9,10 e 11 forma acompanhadas das seguintes perguntas adicionais: 

 Sua empresa 𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐦 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 os conceitos apresentados nesta seção? 

 Caso ❞𝐒𝐈𝐌❞, quais conceitos? 

 𝐅𝐢𝐜𝐨𝐮 𝐜𝐨𝐦 𝐚𝐥𝐠𝐮𝐦𝐚 𝐝�́�𝐯𝐢𝐝𝐚 ou teve alguma dificuldade em entender algum conceito? Caso sim qual? 
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Apêndice 4.12 - Protocolo para coletar a informação sobre a microempresa (continua). 

Tópicos N° Roteiro de perguntas Alternativas 

Informação sobre o(s) entrevistado(s). 

Função/Cargo N° 1   
Qual a função que o entrevistado 

desempenha? 
  

Tempo de casa N° 2   Há quanto tempo você trabalha na empresa?   

Tempo de 

experiência 
N° 3   

Há quanto tempo você trabalha neste 

segmento de negócios? 
  

Tópicos N° Roteiro de perguntas Alternativas 

Características da empresa  

Tamanho 

N° 4   Qual o porte da empresa? 

A. Microempresa 

B: Empresa de Pequeno 

porte 

C. Empresa de Médio 

porte 

D. Empresa de Grande 

porte 

N° 5   
Há quanto tempo a empresa atua no 

mercado? 
  

Colaboradores N° 6   
Qual a quantidade de funcionários da 

empresa? 

A. Até 19 empregados 

B. De 20 a 99 empregados 

C. De 100 a 499 

empregados 

D. 500 ou mais 

empregados 

Clientes Gerais 

N° 7   Quem são os clientes da empresa? 

A. Empresas 

B. Industriais 

C. Companhias 

D. Governo 

E. Público geral 

N° 8   Qual a origem dos clientes? 
 

Produtos e 

serviços 

N° 9   Quais e quantos produtos a empresa possui? 
 

N° 10   Qual a medida de produção de sua empresa? 

A. Quilograma 

B. Tonelada 

C. Peças 

D. Volume 

E. Unidade 

F. Outros_____________ 

N° 11 
De acordo a pergunta anterior. Qual a 

produção média de sua empresa? 

Mês: ________ 

Ano:_________ 

N° 12   
A empresa, faz somente a venda de produtos 

ou oferece algum outro serviço? 

A. Só produto 

B. Só serviço 

C. Pós venda 

D. Manutenção 
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Apêndice 4.12 - Protocolo para coletar a informação sobre a microempresa (conclusão). 

Tópicos N° Roteiro de perguntas Alternativas 

Modelo de 

negocio 

N° 13   

Possui um plano comercial a longo prazo? 

Quais? Qual o motivo? A curto/meio/longo 

prazo? Indique 

Falar brevemente, aqui 

N° 14   
Qual o diferencial da empresa a respeito de 

seus concorrentes? 
 

N° 15   
A empresa participa de serviços, atividades 

e/ou causas sociais? Se sim, quais? 

Falar brevemente (ex: 

doações determinada data, 

apoio crianças, idosos, 

natal, etc) 

    

Matéria-prima e 

Produtos 

consumidos 

N° 17   
Quais as matérias-primas/produtos 

utilizados?  
 

N° 18   
Qual a sua quantidade aproximada por 

mês/ano? 
 

N° 19   Os fornecedores são diretos? 
 

N° 20   Os fornecedores são locais? De onde são? 
 

Resíduos Sólidos 

Gerados 

N° 21   
Quais os resíduos sólidos gerados ao longo 

do desenvolvimento do produto/serviço?  

N° 22   

Existe um registro dos resíduos sólidos 

gerados? Qual a quantidade aproximada de 

resíduos gerada por mês/ano? 
 

N° 23   
Como e onde são acondicionados e 

destinados os resíduos sólidos gerados? 
Explicar brevemente 

N° 24   

Existe alguma parceria com cooperativas de 

catadores/empresas de reciclagem e/ou 

catadores autônomos? 

A. Cooperativa de 

catadores 

B. Catadores autónomos 

C. Empresa de reciclagem 

D. Contato: Catadores 

autônomos 

N° 25   
O lugar onde sua empresa está implantada, 

tem aterro sanitário? 

A. Sim 

B. Não 

C. Não sei 

N° 26   
A disposição final dos resíduos tem custo? 

Se sim, qual o valor? 

A. Sim: __________ 

B. Não:___________ 
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Apêndice 4.13 – Protocolo após a aplicação do instrumento. 

Objetivo Orientações/perguntas 

Coletar de informação 

Realizar apertura Agradecimentos 

Apresentar o instrumento 
Liberar vídeos 

Envio de questionário 

Indicar tempo de duração 60 min 

Indicações 

Não se poderá fazer perguntas no 

tempo de aplicação do instrumento 

Cada seção tem um área para colocar 

as perguntas 

Perguntar se o respondente pode ser 

gravado 

Validar do 

instrumento 

Avaliar o conteúdo do material de 

divulgação 

A informação fornecida nos vídeos 

foi entendível? 

A informação foi relevante para a 

empresa? 
Avaliar interesse da empresa em 

implantar as ET Das ideias fornecidas, qual é 

viável/difícil de se implantar? Conhecer as dificuldades da 

empresa 

Identificar melhoras no material 

de divulgação 
Da forma como a informação foi 

oferecida, qual informação não ficou 

clara ou não foi compreensível? 
Avaliar clareza do material de 

divulgação 

Fechamento 
Algum comentário? 

Agradecimentos 
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Apêndice 4.14 - Carta de apresentação. 

GOMxx/PPG-SHS/EESC-USP 

São Carlos, xx de xxxx de 2020 

À 

(Empresa) 

(Endereço) 

São Carlos - SP 

Caro Gerente: 

Sou Engenheira Civil com 8 anos de experiência, formada na Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Perú. Atualmente estou morando em São Carlos 

(SP), desenvolvendo a pesquisa do meu mestrado na área de resíduos sólidos, junto ao 

Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia da Universidade de Paulo 

- Campus São Carlos (USP-EESC). Minha pesquisa de mestrado tem como título: 

“Elaboração e aplicação do instrumento PEC para identificar a implementação dos 

princípios atribuídos à economia circular em micro e pequenas empresas”. O objetivo 

principal da minha pesquisa é identificar os praticas, relacionas ao conceito da economia 

circular, implementadas atualmente pelas micro e pequenas empresas no Brasil.  

O motivo do presente ofício é para solicitar o apoio para a execução do meu projeto 

dentro da sua empresa. 

O presente projeto pode contribuir significativamente com sua empresa, sendo que 

cada vez mais o interesse por parte do consumidor e dos stakeholders (interessados) na 

procura de empresas responsáveis e comprometidas com o meio ambiente vem crescendo a 

nível nacional e internacional na tomada de decisões.  

Acompanho o resumo da minha pesquisa. Coloco-me a disposição para qualquer 

dúvida do meu projeto de pesquisa. 

Atenciosamente. 

 

___________________________________________ 

Gabriela Oviedo Mena 

Mestranda em Hidráulica e Saneamento 

Celular:  

gom.ingenieros@usp.br - gom.ingenieros@gmail.com 

 

 

 

mailto:gom.ingenieros@usp.br%20-
mailto:gom.ingenieros@gmail.com
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5. CAPÍTULO 5 

Apêndice 5.1- Princípios atribuídos à Economia Circular identificados por documento 

(continua). 

N° Documento 
Quantidade 

PEC 
Nome PEC 

1 Germany (2012) 4 

Prevenção 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

2 Brasil (2010) 3 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

3 British Standards (2017) 6 

Pensar em sistemas 

Inovação 

Gestão 

Colaboração 

Otimização do valor 

Transparência 

4 China (2009; 2018)3 3 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

5 Circle Economy (2008) 7 

Resíduo é comida 

Design para o futuro 

Incorporação da tecnologia digital 

Preserve e estenda o que já fez 

Priorize recursos regenerativos 

Repensar o URL do modelo de negocio 

Colaborar para criar um valor conjunto 

6 Ellen Macarthur Foundation (2012) 5 

Resíduo é comida 

Design sem resíduos 

Crie resiliência através da diversidade 

Usar energia de fontes renováveis 

Pensar em sistemas 

7 Ellen Macarthur Foundation (2013) 5 

Design sem resíduos 

Crie resiliência através da diversidade 

Usar energia de fontes renováveis 

Pensar em sistemas 

Pensar em cascatas 

8 Ellen Macarthur Foundation (2015) 3 

Preserve e aprimore o capital natural 

Otimize a produção de recursos 

Fomentar a eficácia do sistema 

 

                                                             
3 Dois documentos juntos China (2009) e China (2018) 
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Apêndice 5.1 - Princípios atribuídos à Economia Circular identificados por documento 

(continua). 

N° Documento 
Quantidade 

PEC 
Nome PEC 

9 
Ghisellini, Cialani e Ulgiati 

(2016) 
6 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

Usar energia de fontes renováveis 

Design adequado 

Reclassificação de materiais 

10 Japan (2000) 5 

Prevenção 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

11 Jawahir e Bradley (2016) 6 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

Remanufatura 

Redesign 

12 Joustra, Jong e Engelaer (2013) 5 

Design sem resíduos 

Crie resiliência através da diversidade 

Usar energia de fontes renováveis 

Pensar em sistemas 

Compartilhar valores 

13 
Kalmykova, Sadagopan e 

Rosado (2018) 
7 

Prevenção 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

Maximização do valor dos recursos 

Ecoeficiência 

14 
Kirchherr, Reike e Hekkert 

(2017) 
11 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

Reparar 

Repensar 

Recondicionar 

Remanufatura 
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Apêndice 5.1 - Princípios atribuídos à Economia Circular identificados por documento 

(continua). 

N° Documento 
Quantidade 

PEC 
Nome PEC 

15 Manninen et al. (2018) 3 

Preserve e aprimore o capital natural 

Otimize a produção de recursos 

Fomentar a eficácia do sistema 

16 Popa e Popa (2014) 4 

Design sem resíduos 

Usar energia de fontes renováveis 

Design circular 

Distinção entre componentes consumíveis e 

duráveis de um produto 

17 Morseletto (2020) 10 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

Reparar 

Repensar 

Recondicionar 

Remanufatura 

Reaproveitar 

Recusar 

17 Popa e Popa (2014) 4 

Design sem resíduos 

Usar energia de fontes renováveis 

Design circular 

Distinção entre componentes consumíveis e 

duráveis de um produto 

18 Ranta et al. (2018) 3 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

19 
Reike, Vermeulen e Witjes 

(2018) 
11 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

Reparar 

Recondicionar 

Remanufatura 

Reaproveitar 

Recusar 

Re-minar 

Re-servitização 
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Apêndice 5.1 - Princípios atribuídos à Economia Circular identificados por documento 

(continua). 

N° Documento 
Quantidade 

PEC 
Nome PEC 

20 Sihvonen e Ritola (2015) 8 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

Reparar 

Recondicionar 

Remanufatura 

Ressintetizar 

21 Stahel (2013) 5 

Quanto menor o loop, mais lucrativo e eficiente 

em termos de recursos é 

Loops não têm começo nem fim 

A velocidade dos fluxos circulares é crucial 

A propriedade contínua é econômica 

Uma economia circular precisa de mercados 

funcionais 

22 Suárez-Eiroa et al. (2019) 7 

Design circular 

Ajustando ingressos ao sistema 

Ajustando saídas do sistema 

Fechando o sistema 

Mantendo o valor dos recursos dentro do sistema 

Reduzindo o tamanho do sistema 

Educando para a EC 

23 
Tantau, Maassen e Fratila 

(2018) 
4 

Ingressos circulares 

Design do produto 

Design do processo 

Fluxo circulares 

24 Tonelli e Cristoni (2019) 4 

Adote tecnologias verdes e concentre-se no uso 

responsável de insumos naturais 

Maximizar a taxa de uso dos ativos 

Circule mercadorias com a maior utilidade 

Minimizar e elimine as externalidades negativas 

25 European Union (2008) 5 

Prevenção 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

Recuperar 

26 European Union (2018) 2 
Prevenção 

Redução 
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Apêndice 5.1 - Princípios atribuídos à Economia Circular identificados por documento 

(conclusão). 

N° Documento 
Quantidade 

PEC 
Nome PEC 

27 
Urbinati, Chiaroni e Chiesa 

(2017) 
4 

Reuso 

Reciclagem 

Remanufatura 

Extensão da vida útil do produto 

28 Van Buren et al. (2016) 9 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

Recuperar 

Reparar 

Recondicionar 

Remanufatura 

Reaproveitar 

Recusar 

29 Weetman (2016) 4 

Resíduo é comida 

Crie resiliência através da diversidade 

Usar energia de fontes renováveis 

Pensar em sistemas 

30 Xiao e Huang (2010) 7 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

Reparar 

Minimização do transporte de bens intermediários 

Química como núcleo do Parque Eco-industrial 

Repensar 

31 Yong (2007) 3 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

32 Zhijun e Nailing (2007) 3 

Redução 

Reuso 

Reciclagem 

 
Total PEC 172 
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Apêndice 5.2- Análise de Pareto dos 65 princípios (continua). 

N°  
N° 

PEC 

Nome do princípio atribuído à 

Economia Circular (PEC) 

Ref. Mencionam 

cada PEC 

Menções 

acumuladas 

Quantidade

° 
% Quantidade % 

1 3 Reuso 18 10,47 18 10,47 

2 4 Reciclagem 18 10,47 36 20,93 

3 2 Redução 15 8,72 51 29,65 

4 5 Recuperar 12 6,98 63 36,63 

5 34 Remanufatura 7 4,07 70 40,70 

6 6 Reparar 6 3,49 76 44,19 

7 19 Usar energia de fontes 

renováveis 
6 3,49 82 47,67 

8 1 Prevenção 5 2,91 87 50,58 

9 20 Pensar em sistemas 5 2,91 92 53,49 

10 33 Recondicionar 5 2,91 97 56,40 

11 36 Reaproveitar 4 2,33 101 58,72 

12 17 Design sem resíduos 4 2,33 105 61,05 

13 18 Crie resiliência através da 

diversidade 
4 2,33 109 63,37 

14 40 Recusar 4 2,33 113 65,70 

15 9 Repensar 3 1,74 116 67,44 

16 10 Resíduo é comida 3 1,74 119 69,19 

17 28 Design circular 2 1,16 121 70,35 

18 30 Preserve e aprimore o capital 

natural 
2 1,16 123 71,51 

19 31 Otimize a produção de recursos 2 1,16 125 72,67 

20 32 Fomentar a eficácia do sistema 2 1,16 127 73,84 

21 7 
Minimização do transporte de 

bens intermediários 
1 0,58 128 74,42 

22 8 
Química como núcleo do Parque 

Eco-industrial 
1 0,58 129 75,00 

23 11 Design para o futuro 1 0,58 130 75,58 

24 12 Incorporação da tecnologia 

digital 
1 0,58 131 76,16 

25 13 Preserve e estenda o que já fez 1 0,58 132 76,74 

26 14 Priorize recursos regenerativos 1 0,58 133 77,33 

27 15 Repensar o URL do modelo de 

negócio 
1 0,58 134 77,91 

28 16 Colaborar para criar um valor 

conjunto 
1 0,58 135 78,49 

29 21 Pensar em cascatas 1 0,58 136 79,07 

30 22 Compartilhar valores 1 0,58 137 79,65 

31(*) 23 
Quanto menor o loop, mais 

lucrativo e eficiente em termos 

de recursos é 

1 0,58 138 80,23 

32 24 Loops não têm começo nem fim 1 0,58 139 80,81 

33 25 
A velocidade dos fluxos 

circulares é crucial 
1 0,58 140 81,40 

34 26 A propriedade contínua é 

econômica 
1 0,58 141 81,98 

Legenda: (*) Número de princípios que representam mais do 80% dos menções. 
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Apêndice 5.2 - Análise de Pareto dos 65 princípios (conclusão). 

N° 
N° 

PEC 

Nome do princípio atribuído 

à Economia Circular (PEC) 

Ref. Mencionam cada 

PEC 
Menções acumuladas 

Quantidade° % Quantidade % 

36 29 
Distinção entre componentes 

consumíveis e duráveis de 

um produto 

1 0,58 143 83,14 

37 35 Resintetizar 1 0,58 144 83,72 

38 37 Design adequado 1 0,58 145 84,30 

39 38 Reclassificação de materiais 1 0,58 146 84,88 

40 39 Redesign 1 0,58 147 85,47 

41 41 Inovação 1 0,58 148 86,05 

42 42 Gestão 1 0,58 149 86,63 

43 43 Colaboração 1 0,58 150 87,21 

44 44 Optimização do valor 1 0,58 151 87,79 

45 45 Transparência 1 0,58 152 88,37 

46 46 Perspectiva de sistemas 1 0,58 153 88,95 

47 47 Extensão da vida útil do 

produto 
1 0,58 154 89,53 

48 48 Maximização do valor dos 

recursos 

1 0,58 155 90,12 

49 49 Ecoeficiência 1 0,58 156 90,70 

50 50 Re-minerar 1 0,58 157 91,28 

51 51 Re-servitização 1 0,58 158 91,86 

52 52 Ingressos circulares 1 0,58 159 92,44 

53 53 Design do produto 1 0,58 160 93,02 

54 54 Design do processo 1 0,58 161 93,60 

55 55 Fluxo circulares 1 0,58 162 94,19 

56 56 Ajustando ingressos ao 

sistema 
1 0,58 163 94,77 

57 57 Ajustando saídas do sistema 1 0,58 164 95,35 

58 58 Fechando o sistema 1 0,58 165 95,93 

59 59 
Mantendo o valor dos 

recursos dentro do sistema 
1 0,58 166 96,51 

60 60 Reduzindo o tamanho do 

sistema 

1 0,58 167 97,09 

61 61 Educando para a EC 1 0,58 168 97,67 

62 62 
Adote tecnologias verdes e 

concentre-se no uso 

responsável de insumos 

naturais 

1 0,58 169 98,26 

63 63 Maximizar a taxa de uso dos 

ativos 
1 0,58 170 98,84 

64 64 
Circule mercadorias com a 

maior utilidade 
1 0,58 171 99,42 

65 65 
Minimizar e elimine as 

externalidades negativas 
1 0,58 172 100,00 

N° total de menções 172 

 



239 

 

 

Apêndice 5.3 – Consumo mensal de materiais e equipamentos pela microempresa. 

Materiais//produtos/insumos Unidade Quantidade  

      

Açúcar Kg 2100 

Embalagem picolé (BOPP) Kg 380 

Frutas Kg 1300 

Castanha Kg 10 

Chocolate em barra Kg 32 

Chocolate em pó Kg 75 

Coco Kg 70 

Granulado Kg 15 

Leite Pasteurizada Kg 4500 

Leite em pó Kg 625 

Palito do picolé Kg 95 

Polpa Morango Kg 33 

Recheios (chocolate, milho, bananada) Kg 2477 

Emulsificante Kg 50 

Saborizantes Kg 177 

   

Equipamentos Unidade Quantidade  

      

Freezers Und 50 

Equipamentos Und 13 

Caixas de papelão Und 100 

Caixas de isopor Und 50 

Fonte: Elaborado a partir dos dados fornecidos pela microempresa. 
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Apêndice 5.4 - Quantificação dos resíduos sólidos gerados na empresa (continua). 

Data 01/12/2020   

      

Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo misturado gerado na 

comercialização 

Papel + Embalagens de picolé + copos de 

plástico + bucha+ resíduos de varrição + sacola 

de plástico 

5,30 

Resíduo misturado gerado na 

produção (recicláveis) 

Embalagens plásticas + Papelão de açúcar + 

Embalagens plásticas + palito de picolé + 

papelão 

7,22 

Resíduo misturado gerado na 

produção (recicláveis + orgânico) 

Cascas de fruta (mamão, maça, kiwi, uva) + 

Embalagens plásticas 
3,40 

Resíduo gerado por funcionários 
Copos de plástico + isopor de marmita + Copos 

de plástico+ borra de café 
3,30 

Matéria orgânica Casca de banana + limão 23,18 

Papel e Papelão Embalagem de papelão 5,07 

Plástico 
Embalagem plástica + Copos plásticos 

+Embalagens picolés 
6,21 

Aço Latinhas de recheio 3,27 

  Total 56,94 

 

Data 03/12/2020   

   
Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo misturado gerado na 

produção (recicláveis) 

Papelão + Plástico + Garrafas + palito de picolé 

+ Papel + Latinhas de recheio + Plástico 
21,36 

Resíduo misturado gerado na 

produção (recicláveis + orgânico) 
Isopor + Plástico + kiwi (aprox. 60% peso) 2,10 

Resíduo gerado por funcionários 
Copos de plástico+ borra de café + isopor de 

marmita 
1,75 

Matéria orgânica Casca de Casca de limão 66,68 

Papel e Papelão 
Embrulho de palito de picolé + Caixas de 

Papelão 
3,26 

Plástico 
Plástico + Embalagem picolé + Embalagem de 

leite 
22,07 

Madeira Caixa de Madeira 0,97 

Aço Latinhas de recheio 3,41 

  Total 121,60 
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Apêndice 5.4 - Quantificação dos resíduos sólidos gerados na empresa (continua). 

Data 05/12/2020   

      

Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo gerado por funcionários Borra de café + isopor de marmita 1,47 

Resíduo misturado gerado na 

produção (recicláveis) 
Papel palito de picolé + embalagens de plástico 1,02 

Matéria orgânica 
Casca de limão + banana + Casca de Kiwi + 

mamão 
71,25 

Papel e Papelão 
Embalagem de papelão + Caixas de papelão + 

Rolos de BOLL (Embalagem picolé) 
10,37 

Plástico 
Embalagens plástica de leite + Embalagem de 

picolé + Balde de plástico 
13,01 

Aço Latinhas de recheio 4 

  Total 101,11 

 

Data 08/12/2020   

      

Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo gerado por funcionários 
Isopor de marmitas +  restos de comida+ copos 

de plástico 
1,28 

Resíduo misturado gerado na 

produção (recicláveis) 
Papel embrulho palito de picolé + Plástico 1,02 

Resíduo misturado gerado na 

produção (recicláveis + orgânico) 

Isopor + Casca mamão + Embalagem plastica + 

peça plastica de maquinaria 
2,78 

Resíduo misturado gerado na 

comercialização 

Papel + Embalagens de picolé + copos de 

plastico + luvas+ mascarcas+ resíduos de 

varrição + sacola de plástico 

8,70 

Matéria orgânica 
Casca de limão + Casca de mamão + kiwi + 

maçã + 
35,75 

Plástico 
Embalagem de picolé + Embalagem de plástico 

+ Copos de pástico 
15,72 

Papel e Papelão 
Papelão + Caixas de papelão + Embalagem de 

Papel (açúcar e leite em pó) 
5,27 

Aço Latinhas de recheio 1,98 

  Total 72,49 
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Apêndice 5.4 - Quantificação dos resíduos sólidos gerados na empresa (continua). 

Data 10/12/2020   

      

Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo gerado por 

funcionários 
Isopor de marmitas + borra de café 0,91 

Resíduo misturado gerado na 

produção (recicláveis) 
Embrulho palito de picolé + plástico 1,17 

Resíduo misturado gerado na 

comercialização 
Luvas + máscaras + varrição + garrafas + papel 2,87 

Matéria orgânica Casca de banana 9,53 

Plástico 
Embalagens de plástico de leite + Embalagens de 

picolé +Embalagens de plástico (açúcar, outros) 
15,88 

Papel e Papelão Caixas de papelão + rolos de papelão 6,08 

Aço Latinhas de recheio 1,77 

  Total 38,20 

 

Data 12/12/2020   

      

Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo gerado por 

funcionários 
Isopor de marmita + mascara + mat. orgânica 3,41 

Resíduo misturado gerado na 

comercialização 

Papel + Embalagens de picolé + máscaras+ 

resíduos de varrição + sacola de plástico 
0,80 

Matéria orgânica 
Polpa de abacaxi + Casca de limão + Casca de 

mamão 
68,69 

Papel e Papelão 
Papel embrulho palito de picolé + outras 

embalagens de papel + Caixas de papelão 
2,97 

Plástico 
Embalagens de plástico de picolé + Copos de 

Plástico + Embalagens de plástico 
6,09 

  Total 81,94 
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Apêndice 5.4- Quantificação dos resíduos sólidos gerados na empresa (continua). 

Data 15/12/2020   

      

Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo gerado por 

funcionários 
Isopor de marmita + mascara + mat. orgânica 1,09 

Resíduo misturado gerado na 

produção (recicláveis + 

orgânico) 

Isopor de marmitas + kiwi (20% estimado) 3,30 

Resíduo misturado gerado na 

comercialização 

Papel + Embalagens de picolé + máscaras+ 

resíduos de varrição + sacola de plástico 
2,45 

Matéria orgânica Casca de limão + Polpa de abacaxi 15,74 

Plástico 

Embalagens de plástico (açúcar, garrafas) + 

Embalagem de plástico de picolé + Embalagens 

plásticas de leite 

23,45 

Papel e Papelão 
Papel embrulho palito de picolé + Caixas de 

papelão 
6,46 

Aço Latinhas de recheio 0,60 

  Total 53,06 

 

Data 17/12/2020   

      

Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo gerado por 

funcionários 
Isopor de marmita + mascara + mat. orgânica 0,88 

Resíduo misturado gerado na 

comercialização 

Papel + Embalagens de picolé + máscaras+ 

resíduos de varrição + sacola de plástico 
2,15 

Matéria orgânica 
Polpa de abacaxi + Casca de Amendoim + coco + 

Casca de banana 
14,68 

Plástico 

Embalagens de plástico + Embalagens plásticas de 

picolé + Copos de plásticos + Embalagens 

plásticas de leite 

8,40 

Papel e Papelão 
Caixas de papelão + Papel embrulho palito de 

picolé 
3,81 

Aço Latinhas de recheio 2,66 

  Total 32,56 
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Apêndice 5.4 - Quantificação dos resíduos sólidos gerados na empresa (continua). 

Data 19/12/2020   

      

Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo gerado por 

funcionários 
Isopor de marmita + mascara + mat. orgânica 4,89 

Resíduo misturado gerado na 

comercialização 

Papel + Embalagens de picolé + máscaras+ 

resíduos de varrição + sacola de plástico 
0,93 

Matéria orgânica Casca de limão + Polpa abacaxi 55,73 

Plástico 

Embalagem plástica de picolé + Embalagens 

plásticas de leite, açúcar, outros + Copos de 

plásticos 

19,29 

Papel e Papelão Embrulho palito de picolé + Caixas de papelão 5,16 

Aço Latinhas de recheio 3,51 

Madeira Caixas de madeira 0,90 

  Total 90,41 

 

Data 29/12/2020   

      

Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo gerado por 

funcionários 
Isopor de marmita + mascara + borra de café 4,04 

Resíduo misturado gerado na 

comercialização 

Papel + Embalagens de picolé + máscaras+ 

resíduos de varrição + sacola de plástico 
0,51 

Matéria orgânica Polpa abacaxi 16,97 

Papel e Papelão Embrulho palito de picolé + Caixas de papelão 2,80 

Plástico 
Embalagens plásticas de leite + Embalagens 

plásticas de picolé + Embalagens plásticas outros 
7,72 

Madeira Caixas de madeira 0,98 

  Total 33,02 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Apêndice 5.4-  Quantificação dos resíduos sólidos gerados na empresa (conclusão) 

Data 31/12/2020   

      

Nome Descrição Peso (kg) 

Resíduo gerado por 

funcionários 
Isopor de marmita + mascara + borra de café 3,17 

Resíduo misturado gerado na 

comercialização 

Papel + Embalagens de picolé + máscaras+ 

resíduos de varrição + sacola de plástico 
3,17 

Matéria orgânica 
Casca de limão + Casca de banana + mamão + 

Polpa de abacaxi + Leite em pó 
58,10 

Plástico 
Copos de Plástico + Embalagens plásticas de leite + 

Balde de plástico + Embalagens plásticas 
17,54 

Papel e Papelão 
Embrulho palito de picolé + Caixas + rolos de 

papelão 
10,19 

Aço Latinhas de recheio 1,97 

  Total 94,12 

 

 

Quadro resumo da caracterização dos resíduos gerados entre 28/11/20 a 19/12/20 e 26/12/20 a 

31/12/20. 

Nome 
Peso total por tipo de 

resíduo 
% 

Matéria orgânica 436,28 60,4% 

Plástico 155,37 21,5% 

Papel e Papelão 61,41 8,5% 

Resíduos Misturados (recicláveis) 31,78 4,4% 

Aço 23,15 3,2% 

Resíduos Misturados (recicláveis + orgânico) 11,58 1,6% 

Madeira 2,85 0,4% 

Total gerado 722,42 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Apêndice 5.5 - Cálculo da geração estimada de resíduos sólidos por mês. 

Descrição 4 Código Valor Unidade 

Resíduos Sólidos gerados em 28/11/20 - 

19/12/20 (21 dias)  
(1) 595,28 Kg. 

Resíduos Sólidos gerados em 26/12/20 - 

31/12/20 (5 dias)5 
(2) 127,14 Kg 

Total gerado (3) = (1+2) 722,42 Kg 

    

Produção de picolés em 28/11/20 - 19/12/20 (4) 178.200 Picolés 

Produção de picolés em 26/12/20 - 31/12/20 (5) 20.400 Picolés 

Produção média mensal estimada (6) = (4+5) 198.600 Picolés 

    

Geração de resíduos por unidade de produto (7)=(3)*1000/(6) 3,64 Gr./picolé 

    

Produção média mensal (8) 160.000 Picolés 

Geração de resíduos média mensal estimada6 (8)*(7)/1000 582,01 Kg. 

 

Dados fornecidos pela microempresa. 

                                                             
4 Dado referente à produção de picolés. 

5 Não laboraram 1 día 

6 Valor desconsiderando resíduo os gerado pelos funcionários. 
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Apêndice 5.6 - Galeria de fotos por tipo de resíduo e classificação7. 

    

Latas de recheio Embalagens de leite Embalagens de papelão Embalagens de papelão 

Aço Plástico Papel + papelão Plástico 

    

  

 

 

Cascas de limão Embalagens de picolés Embalagens de papelão Caixa de madeira 

Materia orgânica Plástico Papel + papelão Madeira 

    

    

Polpa de abacaxi Casca de banana Casca kiwi + mamão Freezer defeituosos 

Materia orgânica Materia orgânica Materia orgânica Eletrodomésticos 

                                                             
7 Acervo de imagens da autora. 
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1. Aspecto Econômico

ET-1.1  Criar mercados eficientes e diversos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51

ET-1.2  Obter incentivos e financiamentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

ET-1.3  Modelos de negócio circulares

ET-1.3.1  Design de produtos

ET-1.3.1.1  Projetar evitando o uso de materiais perigosos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ET-1.3.1.2  Projetar evitando a geração de resíduos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

ET-1.3.1.3  Projetar reduzindo o uso de recursos finitos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

ET-1.3.1.4  Projetar utilizando recursos renováveis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

ET-1.3.1.5  Projetar considerando ciclos biológicos e técnicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

ET-1.3.1.6  Projetar produtos multifuncionais 1 1 1 1 1 1 6

ET-1.3.1.7  Virtualizar os produtos 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ET-1.3.2  Aumentar a eficiência na produção 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

ET-1.3.3  Criar e otimizar valor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52

ET-1.3.4  Compreender o sistema no qual se está inserido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

ET-1.3.5  Fomentar uma gestão responsável do uso dos recursos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

ET-1.3.6  Implementar tecnologias eficientes e inovadoras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

ET-1.3.7  Fornecer informação de forma transparente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

ET-1.3.8  Possuir resiliência 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

ET-1.3.9  Possuir ciclos de "feedback" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

ET-1.3.10  Praticar a colaboração 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

 Aspecto Social

ET-2.1  Incentivar a educação circular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

ET-2.2  Incentivar o conhecimento circular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35

ET-2.3  Melhorar a qualidade de vida e criação de emprego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

ET-2.4  Expandir a responsabilidade ampliada do consumidor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ET-2.5  Modificar o padrão de consumo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

 Aspecto Ambiental

ET-3.1  Gestão dos recursos naturais

ET-3.1.1  Regenerar ou recuperar os recursos naturais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

ET-3.1.2  Preservar os recursos naturais

ET-3.2  Gestão dos resíduos

ET-3.2.1  Minimizar e eliminar as externalidades negativas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

ET-3.2.2  Reduzir os impactos ambientais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37

ET-3.2.3  Fortalecer a gestão e gerenciamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

ET-3.2.4  Reduzir a geração de resíduos

ET-3.2.4.1  Reutilizar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38

ET-3.2.4.2  Remanufaturar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

ET-3.2.4.3  Recondicionar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37

ET-3.2.4.4  Reparar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

ET-3.2.4.5  Compartilhar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

ET-3.2.4.6  Resintetizar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ET-3.2.4.7  Reaproveitar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

ET-3.2.5  Recuperar resíduos gerados

ET-3.2.5.1  Reciclar resíduos técnicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

ET-3.2.5.2  Reciclar resíduos biológicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

ET-3.2.5.3  Recuperar a energia residual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

ET-3.2.5.4  Recuperar após fase de aterro 1 1

SOMA 17 24 15 14 10 13 5 6 13 18 13 11 10 10 14 12 21 13 17 20 19 10 10 16 10 8 19 20 15 16 19 21 12 15 8 8 17 13 14 15 18 17 12 22 6 13 12 13 18 4 12 18 20 19 19 11 17 18 19 25 13 14 12 15 15 943

N = Documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 65

Anexo 4.1 - Matriz de Comparação (MC)

Estratégias teóricas

Principios Atribuidos à Econoia Circular
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1:Prevenção 1,00 0,77 0,74 0,46 0,51 0,69 0,49 0,46 0,69 0,56 0,54 0,49 0,67 0,46 0,62 0,36 0,59 0,44 0,33 0,31 0,44 0,41 0,72 0,51 0,56 0,67 0,59 0,56 0,59 0,41 0,44 0,74 0,72 0,64 0,72 0,67 0,59 0,59 0,56 0,54 0,41 0,44 0,36 0,51 0,46 0,38 0,72 0,59 0,46 0,62 0,77 0,41 0,51 0,44 0,54 0,44 0,69 0,46 0,54 0,64 0,44 0,36 0,72 0,64 0,54

2:Redução 0,77 1,00 0,62 0,38 0,38 0,56 0,36 0,38 0,67 0,59 0,56 0,41 0,59 0,44 0,49 0,28 0,56 0,36 0,41 0,33 0,36 0,28 0,59 0,38 0,44 0,54 0,51 0,59 0,51 0,54 0,46 0,67 0,59 0,56 0,49 0,49 0,67 0,51 0,64 0,67 0,54 0,41 0,28 0,49 0,28 0,31 0,64 0,41 0,49 0,38 0,64 0,49 0,54 0,36 0,46 0,51 0,56 0,38 0,46 0,87 0,36 0,38 0,64 0,56 0,62

3:Reuso 0,74 0,62 1,00 0,62 0,72 0,79 0,59 0,67 0,54 0,51 0,54 0,49 0,87 0,56 0,67 0,62 0,59 0,38 0,44 0,41 0,59 0,62 0,82 0,62 0,72 0,77 0,64 0,51 0,69 0,41 0,49 0,69 0,82 0,79 0,82 0,77 0,54 0,69 0,56 0,49 0,41 0,49 0,56 0,56 0,56 0,49 0,82 0,64 0,41 0,67 0,82 0,46 0,46 0,54 0,64 0,49 0,79 0,51 0,64 0,59 0,54 0,46 0,82 0,74 0,59

4:Reciclagem 0,46 0,38 0,62 1,00 0,74 0,67 0,67 0,79 0,51 0,69 0,56 0,72 0,64 0,69 0,69 0,64 0,56 0,62 0,56 0,64 0,77 0,69 0,64 0,59 0,69 0,64 0,56 0,64 0,72 0,74 0,67 0,56 0,64 0,72 0,69 0,64 0,67 0,77 0,59 0,46 0,54 0,51 0,59 0,69 0,59 0,67 0,69 0,67 0,59 0,59 0,64 0,74 0,69 0,77 0,72 0,67 0,72 0,74 0,77 0,41 0,56 0,54 0,69 0,72 0,62

5:Recuperar 0,51 0,38 0,72 0,74 1,00 0,72 0,67 0,74 0,46 0,59 0,56 0,62 0,79 0,69 0,79 0,59 0,62 0,46 0,56 0,49 0,77 0,64 0,79 0,69 0,95 0,85 0,56 0,59 0,72 0,54 0,67 0,62 0,74 0,77 0,74 0,69 0,56 0,82 0,64 0,51 0,44 0,41 0,59 0,69 0,64 0,62 0,74 0,77 0,54 0,64 0,74 0,59 0,54 0,72 0,67 0,62 0,77 0,74 0,77 0,36 0,51 0,59 0,74 0,82 0,72

6:Reparar 0,69 0,56 0,79 0,67 0,72 1,00 0,64 0,67 0,54 0,62 0,59 0,49 0,82 0,67 0,72 0,62 0,54 0,54 0,49 0,51 0,64 0,62 0,77 0,56 0,72 0,77 0,64 0,51 0,64 0,51 0,54 0,64 0,97 0,90 0,77 0,72 0,64 0,74 0,62 0,44 0,41 0,54 0,56 0,51 0,67 0,49 0,82 0,59 0,46 0,62 0,87 0,51 0,46 0,59 0,64 0,59 0,64 0,56 0,59 0,49 0,49 0,46 0,82 0,69 0,59

7:MinTranspIntr 0,49 0,36 0,59 0,67 0,67 0,64 1,00 0,87 0,59 0,56 0,69 0,74 0,72 0,72 0,67 0,82 0,49 0,59 0,64 0,51 0,54 0,87 0,72 0,62 0,67 0,72 0,59 0,46 0,59 0,56 0,59 0,44 0,67 0,59 0,72 0,77 0,54 0,64 0,62 0,49 0,62 0,64 0,77 0,46 0,82 0,64 0,67 0,64 0,62 0,82 0,67 0,56 0,51 0,54 0,64 0,69 0,54 0,56 0,54 0,38 0,69 0,62 0,67 0,59 0,59

8:QuimNuclPE 0,46 0,38 0,67 0,79 0,74 0,67 0,87 1,00 0,56 0,54 0,67 0,82 0,74 0,74 0,64 0,79 0,46 0,67 0,67 0,59 0,67 0,85 0,74 0,64 0,69 0,74 0,62 0,54 0,62 0,64 0,56 0,51 0,69 0,72 0,74 0,79 0,62 0,67 0,69 0,46 0,64 0,62 0,74 0,59 0,79 0,67 0,74 0,67 0,59 0,79 0,69 0,69 0,59 0,67 0,67 0,72 0,62 0,59 0,67 0,36 0,72 0,64 0,74 0,67 0,56

9:Repensar 0,69 0,67 0,54 0,51 0,46 0,54 0,59 0,56 1,00 0,56 0,54 0,54 0,51 0,51 0,62 0,46 0,44 0,54 0,49 0,46 0,38 0,51 0,56 0,51 0,51 0,51 0,49 0,46 0,54 0,62 0,44 0,59 0,56 0,54 0,62 0,67 0,49 0,54 0,62 0,64 0,56 0,54 0,46 0,51 0,56 0,54 0,56 0,59 0,67 0,67 0,62 0,51 0,51 0,44 0,49 0,64 0,59 0,41 0,49 0,54 0,49 0,51 0,56 0,59 0,54

10:ResidComd 0,56 0,59 0,51 0,69 0,59 0,62 0,56 0,54 0,56 1,00 0,72 0,56 0,59 0,64 0,59 0,49 0,72 0,56 0,56 0,59 0,62 0,54 0,59 0,59 0,59 0,59 0,56 0,69 0,72 0,74 0,82 0,72 0,59 0,56 0,59 0,59 0,82 0,77 0,79 0,56 0,54 0,51 0,49 0,54 0,49 0,62 0,59 0,67 0,59 0,49 0,59 0,85 0,79 0,62 0,56 0,67 0,62 0,79 0,56 0,56 0,46 0,54 0,59 0,72 0,72

11:DesignFut 0,54 0,56 0,54 0,56 0,56 0,59 0,69 0,67 0,54 0,72 1,00 0,69 0,56 0,77 0,51 0,62 0,74 0,54 0,59 0,51 0,44 0,67 0,56 0,56 0,56 0,56 0,54 0,72 0,59 0,77 0,69 0,69 0,62 0,54 0,67 0,72 0,85 0,64 0,77 0,64 0,62 0,64 0,56 0,41 0,62 0,64 0,62 0,64 0,67 0,62 0,62 0,77 0,72 0,44 0,54 0,74 0,59 0,67 0,49 0,64 0,54 0,62 0,62 0,64 0,69

12:IncorpTecDigt 0,49 0,41 0,49 0,72 0,62 0,49 0,74 0,82 0,54 0,56 0,69 1,00 0,56 0,56 0,51 0,72 0,49 0,74 0,64 0,67 0,59 0,77 0,62 0,51 0,56 0,67 0,64 0,62 0,49 0,67 0,54 0,54 0,51 0,54 0,56 0,67 0,64 0,54 0,67 0,44 0,82 0,59 0,77 0,62 0,72 0,74 0,62 0,64 0,67 0,62 0,56 0,72 0,67 0,64 0,69 0,64 0,54 0,72 0,64 0,44 0,79 0,62 0,62 0,59 0,54

13:PresrvExtFez 0,67 0,59 0,87 0,64 0,79 0,82 0,72 0,74 0,51 0,59 0,56 0,56 1,00 0,59 0,64 0,69 0,51 0,46 0,46 0,44 0,62 0,69 0,90 0,54 0,74 0,90 0,62 0,54 0,67 0,44 0,51 0,62 0,85 0,82 0,74 0,69 0,56 0,77 0,64 0,51 0,49 0,51 0,64 0,54 0,64 0,51 0,79 0,62 0,44 0,69 0,79 0,49 0,49 0,56 0,67 0,56 0,67 0,54 0,62 0,56 0,62 0,49 0,79 0,72 0,62

14:RecRegenrt 0,46 0,44 0,56 0,69 0,69 0,67 0,72 0,74 0,51 0,64 0,77 0,56 0,59 1,00 0,69 0,59 0,62 0,56 0,67 0,54 0,56 0,64 0,59 0,64 0,69 0,59 0,41 0,59 0,72 0,74 0,67 0,51 0,64 0,56 0,69 0,74 0,72 0,72 0,64 0,62 0,44 0,56 0,54 0,44 0,64 0,62 0,64 0,67 0,59 0,69 0,64 0,69 0,59 0,56 0,41 0,82 0,62 0,64 0,51 0,41 0,46 0,69 0,64 0,67 0,62

15:RpnsURLnegoc 0,62 0,49 0,67 0,69 0,79 0,72 0,67 0,64 0,62 0,59 0,51 0,51 0,64 0,69 1,00 0,54 0,56 0,41 0,62 0,49 0,67 0,59 0,74 0,64 0,85 0,69 0,56 0,59 0,67 0,54 0,67 0,62 0,74 0,72 0,69 0,69 0,56 0,72 0,59 0,46 0,38 0,51 0,54 0,64 0,54 0,56 0,79 0,77 0,64 0,59 0,85 0,54 0,54 0,67 0,62 0,56 0,72 0,64 0,67 0,36 0,46 0,59 0,79 0,82 0,67

16:ColabValConjt 0,36 0,28 0,62 0,64 0,59 0,62 0,82 0,79 0,46 0,49 0,62 0,72 0,69 0,59 0,54 1,00 0,41 0,67 0,62 0,69 0,56 0,95 0,59 0,59 0,54 0,59 0,67 0,44 0,46 0,49 0,51 0,46 0,64 0,62 0,59 0,64 0,46 0,51 0,54 0,36 0,64 0,82 0,95 0,49 0,85 0,72 0,54 0,56 0,54 0,64 0,54 0,54 0,54 0,56 0,72 0,56 0,46 0,54 0,56 0,41 0,77 0,59 0,54 0,51 0,41

17:DesignSnRes 0,59 0,56 0,59 0,56 0,62 0,54 0,49 0,46 0,44 0,72 0,74 0,49 0,51 0,62 0,56 0,41 1,00 0,38 0,38 0,41 0,59 0,46 0,56 0,67 0,67 0,51 0,59 0,72 0,74 0,67 0,79 0,74 0,51 0,49 0,62 0,56 0,74 0,69 0,67 0,54 0,41 0,38 0,36 0,56 0,41 0,49 0,56 0,69 0,51 0,51 0,56 0,67 0,67 0,59 0,59 0,64 0,74 0,67 0,64 0,64 0,33 0,41 0,56 0,69 0,74

18:ResilDiversd 0,44 0,36 0,38 0,62 0,46 0,54 0,59 0,67 0,54 0,56 0,54 0,74 0,46 0,56 0,41 0,67 0,38 1,00 0,59 0,77 0,59 0,67 0,46 0,56 0,46 0,51 0,69 0,46 0,44 0,62 0,49 0,44 0,51 0,49 0,51 0,56 0,59 0,49 0,62 0,38 0,62 0,64 0,72 0,56 0,77 0,69 0,51 0,54 0,51 0,56 0,46 0,62 0,56 0,64 0,59 0,64 0,44 0,56 0,54 0,38 0,74 0,62 0,51 0,49 0,44

19:UsrEnrgFontRenv 0,33 0,41 0,44 0,56 0,56 0,49 0,64 0,67 0,49 0,56 0,59 0,64 0,46 0,67 0,62 0,62 0,38 0,59 1,00 0,72 0,54 0,67 0,46 0,46 0,51 0,51 0,49 0,56 0,49 0,56 0,54 0,49 0,51 0,54 0,46 0,56 0,54 0,49 0,62 0,44 0,67 0,69 0,67 0,46 0,62 0,64 0,51 0,49 0,72 0,46 0,51 0,67 0,67 0,54 0,49 0,59 0,44 0,62 0,44 0,33 0,69 0,92 0,51 0,54 0,59

20:PenSist 0,31 0,33 0,41 0,64 0,49 0,51 0,51 0,59 0,46 0,59 0,51 0,67 0,44 0,54 0,49 0,69 0,41 0,77 0,72 1,00 0,62 0,64 0,38 0,54 0,44 0,44 0,62 0,54 0,51 0,59 0,46 0,51 0,49 0,56 0,38 0,49 0,51 0,56 0,54 0,36 0,54 0,72 0,74 0,54 0,64 0,82 0,44 0,51 0,64 0,38 0,44 0,69 0,64 0,67 0,56 0,51 0,46 0,69 0,51 0,36 0,72 0,64 0,44 0,56 0,51

21:PenCascd 0,44 0,36 0,59 0,77 0,77 0,64 0,54 0,67 0,38 0,62 0,44 0,59 0,62 0,56 0,67 0,56 0,59 0,59 0,54 0,62 1,00 0,56 0,67 0,67 0,72 0,67 0,74 0,56 0,64 0,51 0,64 0,59 0,62 0,69 0,62 0,62 0,59 0,69 0,56 0,28 0,41 0,44 0,56 0,87 0,51 0,59 0,67 0,69 0,46 0,51 0,62 0,67 0,56 0,95 0,69 0,49 0,64 0,72 0,85 0,33 0,54 0,51 0,67 0,69 0,54

22:CompVal 0,41 0,28 0,62 0,69 0,64 0,62 0,87 0,85 0,51 0,54 0,67 0,77 0,69 0,64 0,59 0,95 0,46 0,67 0,67 0,64 0,56 1,00 0,64 0,59 0,59 0,64 0,67 0,49 0,51 0,54 0,56 0,51 0,64 0,62 0,64 0,69 0,51 0,56 0,59 0,36 0,69 0,77 0,90 0,49 0,85 0,67 0,59 0,62 0,59 0,69 0,59 0,59 0,59 0,56 0,72 0,62 0,51 0,59 0,56 0,41 0,77 0,64 0,59 0,56 0,46

23:LoopMenor 0,72 0,59 0,82 0,64 0,79 0,77 0,72 0,74 0,56 0,59 0,56 0,62 0,90 0,59 0,74 0,59 0,56 0,46 0,46 0,38 0,67 0,64 1,00 0,59 0,79 0,95 0,67 0,59 0,67 0,44 0,56 0,62 0,79 0,77 0,74 0,74 0,62 0,77 0,64 0,51 0,49 0,46 0,59 0,64 0,59 0,51 0,90 0,72 0,49 0,69 0,90 0,54 0,49 0,62 0,67 0,56 0,72 0,59 0,67 0,51 0,56 0,49 0,90 0,82 0,67

24:LoopSemFim 0,51 0,38 0,62 0,59 0,69 0,56 0,62 0,64 0,51 0,59 0,56 0,51 0,54 0,64 0,64 0,59 0,67 0,56 0,46 0,54 0,67 0,59 0,59 1,00 0,74 0,54 0,67 0,44 0,67 0,54 0,72 0,56 0,59 0,56 0,69 0,69 0,51 0,67 0,64 0,46 0,33 0,46 0,54 0,69 0,64 0,62 0,59 0,82 0,49 0,64 0,59 0,59 0,49 0,67 0,62 0,62 0,77 0,64 0,77 0,41 0,41 0,44 0,59 0,72 0,62

25:VelFluxCirc 0,56 0,44 0,72 0,69 0,95 0,72 0,67 0,69 0,51 0,59 0,56 0,56 0,74 0,69 0,85 0,54 0,67 0,46 0,51 0,44 0,72 0,59 0,79 0,74 1,00 0,79 0,62 0,54 0,67 0,54 0,72 0,56 0,74 0,72 0,74 0,69 0,56 0,77 0,64 0,56 0,38 0,36 0,54 0,69 0,64 0,56 0,79 0,82 0,49 0,64 0,79 0,54 0,49 0,67 0,67 0,62 0,77 0,69 0,77 0,41 0,46 0,54 0,79 0,82 0,77

26:PropCont 0,67 0,54 0,77 0,64 0,85 0,77 0,72 0,74 0,51 0,59 0,56 0,67 0,90 0,59 0,69 0,59 0,51 0,51 0,51 0,44 0,67 0,64 0,95 0,54 0,79 1,00 0,62 0,59 0,67 0,44 0,51 0,62 0,79 0,77 0,74 0,74 0,62 0,77 0,64 0,51 0,54 0,46 0,64 0,59 0,64 0,56 0,85 0,67 0,49 0,69 0,85 0,54 0,49 0,62 0,62 0,56 0,67 0,64 0,62 0,46 0,62 0,54 0,85 0,77 0,67

27:MercadFunc 0,59 0,51 0,64 0,56 0,56 0,64 0,59 0,62 0,49 0,56 0,54 0,64 0,62 0,41 0,56 0,67 0,59 0,69 0,49 0,62 0,74 0,67 0,67 0,67 0,62 0,62 1,00 0,51 0,49 0,41 0,54 0,59 0,67 0,64 0,62 0,62 0,59 0,54 0,62 0,23 0,51 0,54 0,67 0,77 0,67 0,54 0,72 0,64 0,41 0,51 0,67 0,51 0,56 0,74 0,79 0,44 0,59 0,56 0,74 0,59 0,64 0,46 0,72 0,64 0,59

28:DesignCirc 0,56 0,59 0,51 0,64 0,59 0,51 0,46 0,54 0,46 0,69 0,72 0,62 0,54 0,59 0,59 0,44 0,72 0,46 0,56 0,54 0,56 0,49 0,59 0,44 0,54 0,59 0,51 1,00 0,67 0,69 0,62 0,72 0,54 0,62 0,54 0,49 0,77 0,67 0,69 0,56 0,59 0,56 0,44 0,54 0,44 0,67 0,64 0,56 0,64 0,44 0,59 0,74 0,90 0,62 0,56 0,56 0,62 0,69 0,56 0,62 0,56 0,64 0,64 0,72 0,72

29:DifCompont 0,59 0,51 0,69 0,72 0,72 0,64 0,59 0,62 0,54 0,72 0,59 0,49 0,67 0,72 0,67 0,46 0,74 0,44 0,49 0,51 0,64 0,51 0,67 0,67 0,67 0,67 0,49 0,67 1,00 0,67 0,64 0,69 0,62 0,64 0,72 0,67 0,64 0,90 0,62 0,49 0,36 0,38 0,41 0,56 0,46 0,59 0,62 0,64 0,56 0,67 0,62 0,67 0,62 0,69 0,54 0,69 0,85 0,67 0,64 0,49 0,38 0,51 0,62 0,79 0,74

30:CaptlNaturl 0,41 0,54 0,41 0,74 0,54 0,51 0,56 0,64 0,62 0,74 0,77 0,67 0,44 0,74 0,54 0,49 0,67 0,62 0,56 0,59 0,51 0,54 0,44 0,54 0,54 0,44 0,41 0,69 0,67 1,00 0,72 0,56 0,49 0,51 0,54 0,59 0,77 0,67 0,74 0,67 0,64 0,46 0,44 0,49 0,49 0,62 0,54 0,62 0,74 0,54 0,49 0,85 0,69 0,56 0,51 0,87 0,62 0,64 0,56 0,56 0,46 0,59 0,54 0,62 0,67

31:OptProd 0,44 0,46 0,49 0,67 0,67 0,54 0,59 0,56 0,44 0,82 0,69 0,54 0,51 0,67 0,67 0,51 0,79 0,49 0,54 0,46 0,64 0,56 0,56 0,72 0,72 0,51 0,54 0,62 0,64 0,72 1,00 0,59 0,51 0,49 0,56 0,51 0,74 0,69 0,72 0,54 0,51 0,44 0,46 0,62 0,46 0,54 0,56 0,74 0,56 0,46 0,56 0,77 0,67 0,64 0,64 0,69 0,64 0,77 0,69 0,49 0,44 0,51 0,56 0,69 0,69

32:SistEficaz 0,74 0,67 0,69 0,56 0,62 0,64 0,44 0,51 0,59 0,72 0,69 0,54 0,62 0,51 0,62 0,46 0,74 0,44 0,49 0,51 0,59 0,51 0,62 0,56 0,56 0,62 0,59 0,72 0,69 0,56 0,59 1,00 0,67 0,69 0,67 0,67 0,74 0,69 0,72 0,44 0,46 0,59 0,46 0,56 0,41 0,54 0,62 0,64 0,62 0,51 0,67 0,67 0,72 0,59 0,59 0,49 0,74 0,67 0,59 0,59 0,44 0,46 0,62 0,74 0,59

33:Recondicnr 0,72 0,59 0,82 0,64 0,74 0,97 0,67 0,69 0,56 0,59 0,62 0,51 0,85 0,64 0,74 0,64 0,51 0,51 0,51 0,49 0,62 0,64 0,79 0,59 0,74 0,79 0,67 0,54 0,62 0,49 0,51 0,67 1,00 0,92 0,79 0,74 0,62 0,72 0,64 0,46 0,44 0,56 0,59 0,54 0,69 0,51 0,85 0,62 0,49 0,64 0,90 0,49 0,49 0,56 0,67 0,56 0,67 0,54 0,62 0,51 0,51 0,49 0,85 0,72 0,62

34:Remanuf 0,64 0,56 0,79 0,72 0,77 0,90 0,59 0,72 0,54 0,56 0,54 0,54 0,82 0,56 0,72 0,62 0,49 0,49 0,54 0,56 0,69 0,62 0,77 0,56 0,72 0,77 0,64 0,62 0,64 0,51 0,49 0,69 0,92 1,00 0,72 0,67 0,59 0,74 0,67 0,44 0,46 0,54 0,56 0,62 0,62 0,54 0,82 0,59 0,51 0,56 0,82 0,56 0,56 0,64 0,74 0,49 0,69 0,56 0,69 0,49 0,54 0,51 0,82 0,74 0,64

35:Resintz 0,72 0,49 0,82 0,69 0,74 0,77 0,72 0,74 0,62 0,59 0,67 0,56 0,74 0,69 0,69 0,59 0,62 0,51 0,46 0,38 0,62 0,64 0,74 0,69 0,74 0,74 0,62 0,54 0,72 0,54 0,56 0,67 0,79 0,72 1,00 0,90 0,67 0,72 0,64 0,51 0,38 0,51 0,54 0,54 0,69 0,56 0,79 0,72 0,49 0,85 0,79 0,54 0,54 0,56 0,56 0,62 0,77 0,59 0,62 0,46 0,51 0,54 0,79 0,72 0,62

36:Reaprovt 0,67 0,49 0,77 0,64 0,69 0,72 0,77 0,79 0,67 0,59 0,72 0,67 0,69 0,74 0,69 0,64 0,56 0,56 0,56 0,49 0,62 0,69 0,74 0,69 0,69 0,74 0,62 0,49 0,67 0,59 0,51 0,67 0,74 0,67 0,90 1,00 0,67 0,67 0,69 0,51 0,49 0,56 0,64 0,54 0,69 0,62 0,79 0,77 0,59 0,85 0,79 0,64 0,49 0,56 0,51 0,67 0,72 0,59 0,56 0,41 0,56 0,59 0,79 0,72 0,56

37:DesgnAdeq 0,59 0,67 0,54 0,67 0,56 0,64 0,54 0,62 0,49 0,82 0,85 0,64 0,56 0,72 0,56 0,46 0,74 0,59 0,54 0,51 0,59 0,51 0,62 0,51 0,56 0,62 0,59 0,77 0,64 0,77 0,74 0,74 0,62 0,59 0,67 0,67 1,00 0,69 0,82 0,54 0,56 0,54 0,46 0,51 0,46 0,54 0,72 0,64 0,56 0,51 0,67 0,82 0,77 0,59 0,54 0,69 0,59 0,72 0,54 0,64 0,49 0,56 0,72 0,69 0,69

38:ReclasifMat 0,59 0,51 0,69 0,77 0,82 0,74 0,64 0,67 0,54 0,77 0,64 0,54 0,77 0,72 0,72 0,51 0,69 0,49 0,49 0,56 0,69 0,56 0,77 0,67 0,77 0,77 0,54 0,67 0,90 0,67 0,69 0,69 0,72 0,74 0,72 0,67 0,69 1,00 0,67 0,54 0,36 0,44 0,46 0,62 0,51 0,64 0,72 0,69 0,62 0,62 0,72 0,72 0,62 0,69 0,64 0,69 0,85 0,77 0,69 0,49 0,44 0,51 0,72 0,90 0,79

39:Redesign 0,56 0,64 0,56 0,59 0,64 0,62 0,62 0,69 0,62 0,79 0,77 0,67 0,64 0,64 0,59 0,54 0,67 0,62 0,62 0,54 0,56 0,59 0,64 0,64 0,64 0,64 0,62 0,69 0,62 0,74 0,72 0,72 0,64 0,67 0,64 0,69 0,82 0,67 1,00 0,56 0,64 0,51 0,54 0,54 0,59 0,56 0,69 0,72 0,64 0,59 0,64 0,79 0,74 0,56 0,62 0,72 0,62 0,64 0,56 0,56 0,56 0,64 0,69 0,72 0,72

40:Recusar 0,54 0,67 0,49 0,46 0,51 0,44 0,49 0,46 0,64 0,56 0,64 0,44 0,51 0,62 0,46 0,36 0,54 0,38 0,44 0,36 0,28 0,36 0,51 0,46 0,56 0,51 0,23 0,56 0,49 0,67 0,54 0,44 0,46 0,44 0,51 0,51 0,54 0,54 0,56 1,00 0,51 0,44 0,36 0,36 0,46 0,54 0,51 0,49 0,56 0,51 0,51 0,56 0,51 0,23 0,33 0,64 0,54 0,46 0,38 0,64 0,38 0,51 0,51 0,54 0,64

41:Inovação 0,41 0,54 0,41 0,54 0,44 0,41 0,62 0,64 0,56 0,54 0,62 0,82 0,49 0,44 0,38 0,64 0,41 0,62 0,67 0,54 0,41 0,69 0,49 0,33 0,38 0,54 0,51 0,59 0,36 0,64 0,51 0,46 0,44 0,46 0,38 0,49 0,56 0,36 0,64 0,51 1,00 0,56 0,69 0,49 0,59 0,56 0,49 0,46 0,64 0,44 0,44 0,64 0,64 0,46 0,62 0,62 0,36 0,54 0,46 0,56 0,77 0,64 0,49 0,41 0,46

42:Gestão 0,44 0,41 0,49 0,51 0,41 0,54 0,64 0,62 0,54 0,51 0,64 0,59 0,51 0,56 0,51 0,82 0,38 0,64 0,69 0,72 0,44 0,77 0,46 0,46 0,36 0,46 0,54 0,56 0,38 0,46 0,44 0,59 0,56 0,54 0,51 0,56 0,54 0,44 0,51 0,44 0,56 1,00 0,82 0,36 0,72 0,74 0,46 0,44 0,62 0,51 0,51 0,56 0,67 0,44 0,54 0,49 0,38 0,51 0,38 0,44 0,69 0,67 0,46 0,49 0,38

43:Colaboração 0,36 0,28 0,56 0,59 0,59 0,56 0,77 0,74 0,46 0,49 0,56 0,77 0,64 0,54 0,54 0,95 0,36 0,72 0,67 0,74 0,56 0,90 0,59 0,54 0,54 0,64 0,67 0,44 0,41 0,44 0,46 0,46 0,59 0,56 0,54 0,64 0,46 0,46 0,54 0,36 0,69 0,82 1,00 0,49 0,85 0,77 0,54 0,56 0,54 0,59 0,54 0,54 0,54 0,56 0,67 0,51 0,41 0,59 0,51 0,36 0,82 0,64 0,54 0,51 0,41

44:OptValor 0,51 0,49 0,56 0,69 0,69 0,51 0,46 0,59 0,51 0,54 0,41 0,62 0,54 0,44 0,64 0,49 0,56 0,56 0,46 0,54 0,87 0,49 0,64 0,69 0,69 0,59 0,77 0,54 0,56 0,49 0,62 0,56 0,54 0,62 0,54 0,54 0,51 0,62 0,54 0,36 0,49 0,36 0,49 1,00 0,44 0,56 0,64 0,72 0,49 0,44 0,59 0,59 0,54 0,87 0,77 0,46 0,72 0,64 0,92 0,46 0,51 0,44 0,64 0,72 0,56

45:Transp 0,46 0,28 0,56 0,59 0,64 0,67 0,82 0,79 0,56 0,49 0,62 0,72 0,64 0,64 0,54 0,85 0,41 0,77 0,62 0,64 0,51 0,85 0,59 0,64 0,64 0,64 0,67 0,44 0,46 0,49 0,46 0,41 0,69 0,62 0,69 0,69 0,46 0,51 0,59 0,46 0,59 0,72 0,85 0,44 1,00 0,72 0,59 0,56 0,49 0,74 0,59 0,49 0,54 0,51 0,62 0,62 0,46 0,54 0,51 0,36 0,72 0,64 0,59 0,51 0,51

46:PerspSist 0,38 0,31 0,49 0,67 0,62 0,49 0,64 0,67 0,54 0,62 0,64 0,74 0,51 0,62 0,56 0,72 0,49 0,69 0,64 0,82 0,59 0,67 0,51 0,62 0,56 0,56 0,54 0,67 0,59 0,62 0,54 0,54 0,51 0,54 0,56 0,62 0,54 0,64 0,56 0,54 0,56 0,74 0,77 0,56 0,72 1,00 0,51 0,64 0,67 0,56 0,51 0,72 0,72 0,64 0,59 0,59 0,59 0,77 0,59 0,33 0,74 0,67 0,51 0,69 0,59

47:ExtVidProd 0,72 0,64 0,82 0,69 0,74 0,82 0,67 0,74 0,56 0,59 0,62 0,62 0,79 0,64 0,79 0,54 0,56 0,51 0,51 0,44 0,67 0,59 0,90 0,59 0,79 0,85 0,72 0,64 0,62 0,54 0,56 0,62 0,85 0,82 0,79 0,79 0,72 0,72 0,69 0,51 0,49 0,46 0,54 0,64 0,59 0,51 1,00 0,72 0,49 0,64 0,95 0,59 0,54 0,62 0,67 0,56 0,72 0,59 0,67 0,56 0,56 0,54 1,00 0,82 0,72

48:MaxValRec 0,59 0,41 0,64 0,67 0,77 0,59 0,64 0,67 0,59 0,67 0,64 0,64 0,62 0,67 0,77 0,56 0,69 0,54 0,49 0,51 0,69 0,62 0,72 0,82 0,82 0,67 0,64 0,56 0,64 0,62 0,74 0,64 0,62 0,59 0,72 0,77 0,64 0,69 0,72 0,49 0,46 0,44 0,56 0,72 0,56 0,64 0,72 1,00 0,56 0,67 0,72 0,67 0,56 0,69 0,64 0,64 0,74 0,72 0,74 0,38 0,54 0,51 0,72 0,79 0,64

49:EcoEfcin 0,46 0,49 0,41 0,59 0,54 0,46 0,62 0,59 0,67 0,59 0,67 0,67 0,44 0,59 0,64 0,54 0,51 0,51 0,72 0,64 0,46 0,59 0,49 0,49 0,49 0,49 0,41 0,64 0,56 0,74 0,56 0,62 0,49 0,51 0,49 0,59 0,56 0,62 0,64 0,56 0,64 0,62 0,54 0,49 0,49 0,67 0,49 0,56 1,00 0,49 0,54 0,69 0,64 0,51 0,51 0,72 0,62 0,64 0,46 0,41 0,56 0,69 0,49 0,67 0,56

50:Rminar 0,62 0,38 0,67 0,59 0,64 0,62 0,82 0,79 0,67 0,49 0,62 0,62 0,69 0,69 0,59 0,64 0,51 0,56 0,46 0,38 0,51 0,69 0,69 0,64 0,64 0,69 0,51 0,44 0,67 0,54 0,46 0,51 0,64 0,56 0,85 0,85 0,51 0,62 0,59 0,51 0,44 0,51 0,59 0,44 0,74 0,56 0,64 0,67 0,49 1,00 0,64 0,49 0,44 0,51 0,46 0,67 0,62 0,44 0,51 0,36 0,56 0,54 0,64 0,56 0,51

51:Rservitizar 0,77 0,64 0,82 0,64 0,74 0,87 0,67 0,69 0,62 0,59 0,62 0,56 0,79 0,64 0,85 0,54 0,56 0,46 0,51 0,44 0,62 0,59 0,90 0,59 0,79 0,85 0,67 0,59 0,62 0,49 0,56 0,67 0,90 0,82 0,79 0,79 0,67 0,72 0,64 0,51 0,44 0,51 0,54 0,59 0,59 0,51 0,95 0,72 0,54 0,64 1,00 0,54 0,49 0,56 0,62 0,56 0,72 0,59 0,62 0,51 0,51 0,49 0,95 0,82 0,67

52:IngrCirc 0,41 0,49 0,46 0,74 0,59 0,51 0,56 0,69 0,51 0,85 0,77 0,72 0,49 0,69 0,54 0,54 0,67 0,62 0,67 0,69 0,67 0,59 0,54 0,59 0,54 0,54 0,51 0,74 0,67 0,85 0,77 0,67 0,49 0,56 0,54 0,64 0,82 0,72 0,79 0,56 0,64 0,56 0,54 0,59 0,49 0,72 0,59 0,67 0,69 0,49 0,54 1,00 0,79 0,67 0,56 0,72 0,62 0,79 0,62 0,46 0,56 0,64 0,59 0,72 0,67

53:DesignProd 0,51 0,54 0,46 0,69 0,54 0,46 0,51 0,59 0,51 0,79 0,72 0,67 0,49 0,59 0,54 0,54 0,67 0,56 0,67 0,64 0,56 0,59 0,49 0,49 0,49 0,49 0,56 0,90 0,62 0,69 0,67 0,72 0,49 0,56 0,54 0,49 0,77 0,62 0,74 0,51 0,64 0,67 0,54 0,54 0,54 0,72 0,54 0,56 0,64 0,44 0,49 0,79 1,00 0,62 0,62 0,56 0,56 0,74 0,56 0,56 0,62 0,69 0,54 0,67 0,67

54:DesignProcess 0,44 0,36 0,54 0,77 0,72 0,59 0,54 0,67 0,44 0,62 0,44 0,64 0,56 0,56 0,67 0,56 0,59 0,64 0,54 0,67 0,95 0,56 0,62 0,67 0,67 0,62 0,74 0,62 0,69 0,56 0,64 0,59 0,56 0,64 0,56 0,56 0,59 0,69 0,56 0,23 0,46 0,44 0,56 0,87 0,51 0,64 0,62 0,69 0,51 0,51 0,56 0,67 0,62 1,00 0,69 0,54 0,64 0,72 0,85 0,33 0,59 0,51 0,62 0,69 0,54

55:FluxCirc 0,54 0,46 0,64 0,72 0,67 0,64 0,64 0,67 0,49 0,56 0,54 0,69 0,67 0,41 0,62 0,72 0,59 0,59 0,49 0,56 0,69 0,72 0,67 0,62 0,67 0,62 0,79 0,56 0,54 0,51 0,64 0,59 0,67 0,74 0,56 0,51 0,54 0,64 0,62 0,33 0,62 0,54 0,67 0,77 0,62 0,59 0,67 0,64 0,51 0,46 0,62 0,56 0,62 0,69 1,00 0,49 0,69 0,62 0,85 0,54 0,64 0,46 0,67 0,69 0,64

56:AjstIngSist 0,44 0,51 0,49 0,67 0,62 0,59 0,69 0,72 0,64 0,67 0,74 0,64 0,56 0,82 0,56 0,56 0,64 0,64 0,59 0,51 0,49 0,62 0,56 0,62 0,62 0,56 0,44 0,56 0,69 0,87 0,69 0,49 0,56 0,49 0,62 0,67 0,69 0,69 0,72 0,64 0,62 0,49 0,51 0,46 0,62 0,59 0,56 0,64 0,72 0,67 0,56 0,72 0,56 0,54 0,49 1,00 0,64 0,56 0,54 0,49 0,49 0,62 0,56 0,64 0,64

57:AjstSaidSist 0,69 0,56 0,79 0,72 0,77 0,64 0,54 0,62 0,59 0,62 0,59 0,54 0,67 0,62 0,72 0,46 0,74 0,44 0,44 0,46 0,64 0,51 0,72 0,77 0,77 0,67 0,59 0,62 0,85 0,62 0,64 0,74 0,67 0,69 0,77 0,72 0,59 0,85 0,62 0,54 0,36 0,38 0,41 0,72 0,46 0,59 0,72 0,74 0,62 0,62 0,72 0,62 0,56 0,64 0,69 0,64 1,00 0,67 0,79 0,54 0,38 0,46 0,72 0,90 0,74

58:FechSist 0,46 0,38 0,51 0,74 0,74 0,56 0,56 0,59 0,41 0,79 0,67 0,72 0,54 0,64 0,64 0,54 0,67 0,56 0,62 0,69 0,72 0,59 0,59 0,64 0,69 0,64 0,56 0,69 0,67 0,64 0,77 0,67 0,54 0,56 0,59 0,59 0,72 0,77 0,64 0,46 0,54 0,51 0,59 0,64 0,54 0,77 0,59 0,72 0,64 0,44 0,59 0,79 0,74 0,72 0,62 0,56 0,67 1,00 0,67 0,41 0,56 0,59 0,59 0,77 0,67

59:MantValSist 0,54 0,46 0,64 0,77 0,77 0,59 0,54 0,67 0,49 0,56 0,49 0,64 0,62 0,51 0,67 0,56 0,64 0,54 0,44 0,51 0,85 0,56 0,67 0,77 0,77 0,62 0,74 0,56 0,64 0,56 0,69 0,59 0,62 0,69 0,62 0,56 0,54 0,69 0,56 0,38 0,46 0,38 0,51 0,92 0,51 0,59 0,67 0,74 0,46 0,51 0,62 0,62 0,56 0,85 0,85 0,54 0,79 0,67 1,00 0,49 0,49 0,41 0,67 0,74 0,64

60:ReduzSist 0,64 0,87 0,59 0,41 0,36 0,49 0,38 0,36 0,54 0,56 0,64 0,44 0,56 0,41 0,36 0,41 0,64 0,38 0,33 0,36 0,33 0,41 0,51 0,41 0,41 0,46 0,59 0,62 0,49 0,56 0,49 0,59 0,51 0,49 0,46 0,41 0,64 0,49 0,56 0,64 0,56 0,44 0,36 0,46 0,36 0,33 0,56 0,38 0,41 0,36 0,51 0,46 0,56 0,33 0,54 0,49 0,54 0,41 0,49 1,00 0,38 0,36 0,56 0,49 0,64

61:EducarEC 0,44 0,36 0,54 0,56 0,51 0,49 0,69 0,72 0,49 0,46 0,54 0,79 0,62 0,46 0,46 0,77 0,33 0,74 0,69 0,72 0,54 0,77 0,56 0,41 0,46 0,62 0,64 0,56 0,38 0,46 0,44 0,44 0,51 0,54 0,51 0,56 0,49 0,44 0,56 0,38 0,77 0,69 0,82 0,51 0,72 0,74 0,56 0,54 0,56 0,56 0,51 0,56 0,62 0,59 0,64 0,49 0,38 0,56 0,49 0,38 1,00 0,72 0,56 0,49 0,44

62:TecVerd 0,36 0,38 0,46 0,54 0,59 0,46 0,62 0,64 0,51 0,54 0,62 0,62 0,49 0,69 0,59 0,59 0,41 0,62 0,92 0,64 0,51 0,64 0,49 0,44 0,54 0,54 0,46 0,64 0,51 0,59 0,51 0,46 0,49 0,51 0,54 0,59 0,56 0,51 0,64 0,51 0,64 0,67 0,64 0,44 0,64 0,67 0,54 0,51 0,69 0,54 0,49 0,64 0,69 0,51 0,46 0,62 0,46 0,59 0,41 0,36 0,72 1,00 0,54 0,56 0,62

63:MaxTaxUso 0,72 0,64 0,82 0,69 0,74 0,82 0,67 0,74 0,56 0,59 0,62 0,62 0,79 0,64 0,79 0,54 0,56 0,51 0,51 0,44 0,67 0,59 0,90 0,59 0,79 0,85 0,72 0,64 0,62 0,54 0,56 0,62 0,85 0,82 0,79 0,79 0,72 0,72 0,69 0,51 0,49 0,46 0,54 0,64 0,59 0,51 1,00 0,72 0,49 0,64 0,95 0,59 0,54 0,62 0,67 0,56 0,72 0,59 0,67 0,56 0,56 0,54 1,00 0,82 0,72

64:UtilidMercd 0,64 0,56 0,74 0,72 0,82 0,69 0,59 0,67 0,59 0,72 0,64 0,59 0,72 0,67 0,82 0,51 0,69 0,49 0,54 0,56 0,69 0,56 0,82 0,72 0,82 0,77 0,64 0,72 0,79 0,62 0,69 0,74 0,72 0,74 0,72 0,72 0,69 0,90 0,72 0,54 0,41 0,49 0,51 0,72 0,51 0,69 0,82 0,79 0,67 0,56 0,82 0,72 0,67 0,69 0,69 0,64 0,90 0,77 0,74 0,49 0,49 0,56 0,82 1,00 0,79

65:MinExtNeg 0,54 0,62 0,59 0,62 0,72 0,59 0,59 0,56 0,54 0,72 0,69 0,54 0,62 0,62 0,67 0,41 0,74 0,44 0,59 0,51 0,54 0,46 0,67 0,62 0,77 0,67 0,59 0,72 0,74 0,67 0,69 0,59 0,62 0,64 0,62 0,56 0,69 0,79 0,72 0,64 0,46 0,38 0,41 0,56 0,51 0,59 0,72 0,64 0,56 0,51 0,67 0,67 0,67 0,54 0,64 0,64 0,74 0,67 0,64 0,64 0,44 0,62 0,72 0,79 1,00

Anexo 4.2 - Matriz de proximidade
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Anexo 4.3 - Planejamento de Aglomeração. 

Estágio 
Grupo combinado Coeficiente de 

Aglomeração 
Estágio 

Grupo combinado Coeficiente de 

Aglomeração PEC1 PEC2 PEC1 PEC2 

1 47 63 1,000 33 5 15 0,795 

2 6 33 0,974 34 3 6 0,795 

3 21 54 0,949 35 12 61 0,769 

4 47 51 0,949 36 11 39 0,769 

5 16 43 0,949 37 3 13 0,769 

6 23 26 0,949 38 29 65 0,744 

7 5 25 0,949 39 1 32 0,744 

8 19 62 0,923 40 14 30 0,744 

9 44 59 0,923 41 7 16 0,744 

10 57 64 0,897 42 20 42 0,718 

11 28 53 0,897 43 19 49 0,692 

12 29 38 0,897 44 11 28 0,692 

13 35 36 0,897 45 21 27 0,692 

14 6 34 0,897 46 4 10 0,692 

15 13 23 0,897 47 5 29 0,667 

16 16 22 0,897 48 17 24 0,667 

17 2 60 0,872 49 9 40 0,641 

18 30 56 0,872 50 18 20 0,641 

19 7 8 0,872 51 1 3 0,615 

20 10 52 0,846 52 7 12 0,590 

21 35 50 0,846 53 14 19 0,564 

22 16 45 0,846 54 5 17 0,564 

23 21 44 0,846 55 4 11 0,564 

24 11 37 0,846 56 4 14 0,538 

25 24 48 0,821 57 2 9 0,538 

26 6 47 0,821 58 1 35 0,513 

27 20 46 0,821 59 7 18 0,513 

28 12 41 0,821 60 5 21 0,487 

29 10 58 0,795 61 4 7 0,436 

30 29 57 0,795 62 1 5 0,436 

31 27 55 0,795 63 1 4 0,308 

32 17 31 0,795 64 1 2 0,231 

Fonte: SPSS. 
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Anexo 4.4 - Dendrograma PEC usando ligação completa por Correspondência Simples. 

 

Fonte: SPSS. 
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Anexo 4.5- Dendrograma PEC usando ligação completa por Rogers e Tanimoto. 

 

Fonte: SPSS. 
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Anexo 4.6- Dendrograma PEC usando ligação completa por Hannan. 

 

Fonte: SPSS.
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Anexo 4.7- Centroides dos agrupamentos iniciais. 

Categorias 
Agrupamentos 

1 2 3 4 5 

VAR1.1 Criar mercados eficientes e diversos 0,67 0,00 0,93 0,83 0,92 

VAR1.2 Obter incentivos e financiamentos 0,00 0,00 0,20 0,17 0,54 

VAR1.3.1.1 Projetar evitando o uso de materiais perigosos 0,13 0,75 0,33 0,06 0,08 

VAR1.3.1.2 Projetar evitando a geração de resíduos 0,13 0,75 0,67 0,11 0,15 

VAR1.3.1.3 Projetar reduzindo o uso de recursos finitos 0,07 1,00 0,80 0,17 0,15 

VAR1.3.1.4 Projetar utilizando recursos renováveis 0,00 0,75 0,80 0,22 0,08 

VAR1.3.1.5 Projetar considerando ciclos biológicos e técnicos 0,13 0,75 0,73 0,78 0,46 

VAR1.3.1.6 Projetar produtos multifuncionais 0,00 1,00 0,00 0,06 0,08 

VAR1.3.1.7 Virtualizar os produtos 0,00 1,00 0,20 0,00 0,08 

VAR1.3.2 Aumentar a eficiência na produção 0,07 1,00 0,27 0,22 0,23 

VAR1.3.3 Criar e otimizar valor 0,80 0,50 0,80 1,00 0,62 

VAR1.3.4 Compreender o sistema no qual se está inserido 0,07 0,25 0,60 0,50 0,77 

VAR1.3.5 Fomentar uma gestão responsável do uso dos recursos 0,00 0,25 0,47 0,22 0,85 

VAR1.3.6 Implementar tecnologias eficientes e inovadoras 0,20 0,50 0,60 0,39 0,46 

VAR1.3.7 Fornecer informação de forma transparente 0,00 0,25 0,00 0,11 0,54 

VAR1.3.8 Possuir resiliência 0,00 0,00 0,20 0,22 0,23 

VAR1.3.9 Possuir ciclos de "feedback" 0,20 0,00 0,00 0,39 0,54 

VAR1.3.10 Praticar a colaboração 0,00 0,00 0,40 0,44 1,00 

VAR2.1 Incentivar a educação circular 0,47 0,75 0,33 0,11 0,69 

VAR2.2 Incentivar o conhecimento circular 0,53 0,50 0,67 0,39 0,62 

VAR2.3 Melhorar a qualidade de vida e criação de emprego 0,40 0,50 0,13 0,06 0,15 

VAR2.4 Expandir a responsabilidade ampliada do consumidor 0,13 0,75 0,00 0,00 0,46 

VAR2.5 Modificar o padrão de consumo 0,73 0,75 0,07 0,00 0,15 

VAR3.1.1 Regenerar ou recuperar os recursos naturais 0,07 0,00 0,53 0,33 0,15 

VAR3.1.2 Preservar os recursos naturais 0,93 0,75 0,80 0,83 0,38 

VAR3.2.1 Minimizar e eliminar as externalidades negativas 0,07 0,75 0,93 0,44 0,31 

VAR3.2.2 Reduzir os impactos ambientais 0,73 1,00 0,87 0,33 0,23 

VAR3.2.3 Fortalecer a gestão e gerenciamento 0,40 0,00 0,53 0,56 0,77 

VAR3.2.4.1 Reutilizar 0,93 0,75 0,40 0,83 0,00 

VAR3.2.4.2 Remanufaturar 0,87 0,50 0,47 1,00 0,00 

VAR3.2.4.3 Recondicionar 0,87 0,50 0,40 0,89 0,00 

VAR3.2.4.4 Reparar 0,80 0,50 0,07 0,83 0,00 

VAR3.2.4.5 Compartilhar 0,40 1,00 0,00 0,72 0,00 

VAR3.2.4.6 Resintetizar 0,40 0,00 0,00 0,28 0,00 

VAR3.2.4.7 Reaproveitar 0,40 0,75 0,00 0,50 0,00 

VAR3.2.5.1 Reciclar resíduos técnicos 0,13 0,50 0,60 0,94 0,15 

VAR3.2.5.2 Reciclar resíduos biológicos 0,00 0,25 0,80 0,89 0,15 

VAR3.2.5.3 Recuperar a energia residual 0,00 0,00 0,27 0,56 0,00 

VAR3.2.5.4 Recuperar após fase de aterro 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: SPSS. 
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Anexo 4.8- Agrupamento dos princípios, tipo de agrupamento e distâncias a centroides. 

N° Nome PEC H NH D. N° Nome PEC H NH D 

1 Prevenção 1 1 2,58 34 Remanuf 1 1 2,07 

2 Redução* 2 2 1,71 35 Resintz 1 1 1,99 

3 Reuso 1 1 1,86 36 Reaprovt 1 1 2,18 

4 Reciclagem 3 4 2,44 37 DesgnAdeq 3 3 2,11 

5 Recuperar 4 4 2,06 38 ReclasifMat 4 4 2,12 

6 Reparar 1 1 1,90 39 Redesign 3 3 2,21 

7 MinTranspIntr 5 5 2,31 40 Recusar 2 2 2,33 

8 QuimNuclPE 5 5 2,19 41 Inovação 5 5 2,80 

9 Repensar 2 2 2,54 42 Gestão 5 5 2,47 

10 ResidComd 3 3 2,24 43 Colaboração* 5 5 1,57 

11 DesignFut 3 3 2,15 44 OptValor 4 4 2,32 

12 IncorpTecDigt 5 5 2,10 45 Transp 5 5 2,00 

13 PresrvExtFez 1 1 1,92 46 PerspSist 5 5 2,37 

14 RecRegenrt 3 3 2,48 47 ExtVidProd 1 1 1,62 

15 RpnsURLnegoc 4 4 2,46 48 MaxValRec 4 4 2,22 

16 ColabValConjt 5 5 1,71 49 EcoEfcin 3 3 2,62 

17 DesignSnRes 4 4 2,71 50 Rminar 1 1 2,82 

18 ResilDiversd 5 5 2,50 51 Rservitizar* 1 1 1,49 

19 UsrEnrgFontRenv 3 3 2,76 52 IngrCirc* 3 3 1,82 

20 PenSist 5 5 2,63 53 DesignProd 3 3 2,18 

21 PenCascd 4 4 2,27 54 DesignProcess 4 4 2,29 

22 CompVal 5 5 1,71 55 FluxCirc 4 4 2,55 

23 LoopMenor 1 1 1,73 56 AjstIngSist 3 3 2,46 

24 LoopSemFim 4 4 2,46 57 AjstSaidSist 4 4 2,05 

25 VelFluxCirc 4 4 2,01 58 FechSist 3 3 2,51 

26 PropCont 1 1 1,92 59 MantValSist 4 4 1,92 

27 MercadFunc 4 4 2,84 60 ReduzSist 2 2 2,11 

28 DesignCirc 3 3 2,43 61 EducarEC 5 5 2,06 

29 DifCompont 4 4 2,49 62 TecVerd 3 3 2,68 

30 CaptlNaturl 3 3 2,11 63 MaxTaxUso 1 1 1,62 

31 OptProd 4 4 2,57 64 UtilidMercd* 4 4 1,86 

32 SistEficaz 1 1 2,95 65 MinExtNeg 4 4 2,59 

33 Recondicnr 1 1 1,66 
     

Fonte: SPSS. Onde: H: Agrupamento segundo o agrupamento Hierárquico, NH: Agrupamento 

segundo o agrupamento Não Hierárquico, D: Distancia ao centroide, *PEC mais próximos ao 

centroide do agrupamento. 



268 

 

 

 



269 

 

Anexo 4.9- Certificado de registro de direito autoral do roteiro dos vídeos elaborados na pesquisa. 
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