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RESUMO 

 

BAULI, Mariana Rodrigues. Economia Circular: uma análise das estruturas de 

governança. 2019. 159 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2020.  

 

Dado o cenário de degradação dos recursos naturais a partir da industrialização, houve o 

surgimento de um modelo alternativo à economia linear tradicional, a chamada Economia 

Circular. O conceito tem tido interesse crescente da Academia, sendo aplicado tanto pelo 

governo quanto pelas empresas. O trabalho investiga as práticas de circularidade aplicadas 

pelas empresas a partir do ciclo de vida do produto e os mecanismos de coordenação (ou 

governança) utilizados na adoção destas práticas. Para a parte empírica foram feitas 

entrevistas em profundidade com seis organizações de diferentes tamanhos e setores 

econômicos.  Os resultados indicam que a colaboração é o mecanismo de coordenação 

predominante.  Para algumas empresas entrevistadas mesmo atividades supostamente de 

alta centralidade e especificidade que, segundo a literatura, seriam internalizadas, são feitas 

por meio de colaboração. Observou-se a grande ênfase das atividades que promovem a 

maior articulação entre agentes econômicos em um cenário de Economia Circular. E essas 

articulações são feitas por meio de colaboração. Outro fator de destaque foram novas 

atividades de circularidade que surgiram do estudo empírico tais como a importância da 

conscientização do consumidor e divulgação de informações. Pode-se observar a 

importância que as empresas dão em fazer com que os consumidores entendam a 

importância das suas atividades no exercício de atribuir maior valor às suas ações.  

 

Palavras-chave: Economia Circular; Mecanismos de coordenação; Governança; 

Sustentabilidade; Ciclo de vida do produto; Colaboração.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

BAULI, Mariana Rodrigues. Circular Economy: an analysis of governance structures. 

2019. 159 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2020.  

 

In front of the scenario of degradation of natural resources from industrialization, there was 

the emergence of an alternative model to the traditional linear economy, the Circular 

Economy. The concept has had increasing interest from the Academy, being applied by 

both government and companies. This paper investigates the circularity practices applied 

by companies from the product life cycle and the coordination (or governance) mechanisms 

used in the adoption of this practices. For the empirical part, in-depth interviews were 

conducted with six organizations of different sizes and economic sectors. Results indicate 

that collaboration is the predominant coordination mechanism. For some companies 

interviewed, even supposedly highly central and specific activities that, according to the 

literature, would be internalized, are done through collaboration. There was a strong 

emphasis on activities that promote greater articulation between economic agents in a 

Circular Economy scenario. And these articulations are made through collaboration. 

Another highlight was new circularity activities that emerged from the empirical study such 

as the importance of consumer awareness and information dissemination. We can see the 

importance that companies give in making consumers understand the importance of their 

activities in the exercise of giving greater value to their actions. 

 

Keywords: Circular Economy; Coordination mechanisms; Governance; Sustainability; 

Product life cycle; Collaboration. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  

1.1 Introdução  

As demandas dos consumidores, mercados maduros para muitos produtos essenciais, a 

necessidade de novos produtos florestais competitivos, a globalização, o papel fortalecedor 

das economias emergentes, a digitalização, a mudança climática, a escassez de recursos e 

a conscientização dos desafios de sustentabilidade impulsionam a transição para os novos 

formatos de economias mais sustentáveis e ambiente de negócios cada vez mais complexos 

(NÄYHÄ, 2019).  

O termo sustentabilidade surgiu em 1987 no Relatório de Brundland como “[...] a 

capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades” (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1987).  Desde então, os danos causados pelo mau uso dos recursos 

naturais impulsionaram novas abordagens econômicas, como a Economia Circular 

(BERNDTSSON, 2015).  

A partir da industrialização, o processo produtivo tem sido orientado pelo consumo de 

recursos e pela lógica linear “extrair – produzir – utilizar – descartar”. O modelo de 

economia linear é caracterizado pela primazia aos objetivos econômicos, com pouca 

consideração por preocupações ecológicas e sociais (e internalização desses custos) 

(SAUVÉ et al., 2016). Já a Economia Circular é entendida como uma estratégia 

(HOMRICH et al., 2018) ou modelo alternativo para a economia linear tradicional 

(GREGSON et al., 2015) que visa enfrentar o desafio da escassez de recursos e disposição 

de resíduos em uma abordagem ganha-ganha com perspectiva econômica e de valor. Para 

isso, é preciso lidar com toda a cadeia de valor desde o fornecimento, design, fabricação, 

distribuição e vendas de materiais, consumo e uso (KORHONEN et al., 2018).  

A Economia Circular considera fatores que podem reduzir o desperdício e monitorar o 

consumo de recursos. Tais práticas diminuem a necessidade de novas matérias-primas, 

reutilizando os materiais existentes, repensando o funcionamento do produto em um 

circuito fechado (KOK et al., 2013).  O conceito enfatiza o uso eficiente dos produtos com 

o objetivo de mantê-los o maior tempo possível na economia por meio da extensão da vida 

do produto, redistribuição, reutilização, remanufatura e reciclagem (URBINATI et al., 

2017). O aspecto circular é fundamental, baseado na compreensão dos vários ciclos 
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biológicos e técnicos possíveis, o que difere de outras abordagens de desenvolvimento 

sustentável (HOMRICH et al., 2018). 

As práticas de Economia Circular visam contribuir para todas as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável, econômico, ambiental e social (KORHONEN et al., 2018). 

No nível econômico, temos crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), emprego, 

investimento, etc. No nível ambiental, redução no consumo primário de material, redução 

de emissões, redução da poluição, etc. Já no nível social, crescimento em empregos 

altamente qualificados, criação de empregos em áreas onde o desemprego é alto, impactos 

distributivos entre diferentes grupos de renda (RIZOS et al., 2017). 

O tema está se disseminando entre os profissionais de negócios, os defensores de 

políticas, governos e academia (SAUVÉ et al., 2016). Governos estão impondo novas 

restrições à poluição e ao desperdício que se aplicam ao longo de todo o ciclo de vida do 

produto (MCKINSEY&COMPANY, 2016; SAUVÉ et al., 2016). A Economia Circular já 

está sendo promovida pela União Europeia, por vários governos nacionais, incluindo 

China, Japão, Reino Unido, França, Canadá, Holanda, Suécia e Finlândia, bem como por 

várias empresas em todo o mundo (KORHONEN et al., 2018).  

Grandes empresas como Renault, Caterpillar, Danone, Cisco, etc. já estão 

implementando o conceito em sua cadeia (SAIDANI et al., 2017) por meio de práticas 

como gerenciamento de resíduos, análise do ciclo de vida do projeto, controle da emissão 

de poluentes, entre outros. No entanto, a aplicação da Economia Circular ainda se apresenta 

como um desafio, uma vez que ainda não estão claros os mecanismos de coordenação das 

práticas de circularidade (FISCHER; PASCUCCI, 2017; HOMRICH et al., 2018). 

Embora pareça implícito que a maioria dos modelos de negócios circulares não pode ser 

projetada e operada de maneira independente, a literatura foca na empresa como única e na 

ideia que os limites do modelo de negócios coincidem com os limites da firma 

(ZUCCHELLA; PREVITALI, 2019). A ideia de Economia Circular passa pela 

compreensão dos ciclos biológicos e técnicos o que envolve uma grande interdependência 

dos agentes econômicos e, portanto, a utilização de novas formas de coordenação (ou 

governança) das atividades (MATHEWS et al., 2018; KOK et al, 2013).  

As colaborações entre diferentes atores e inovações são dois fatores-chave entrelaçados 

que precisam ser melhor explorados para identificar também os propulsores de modelos de 

negócios bem-sucedidos na economia circular (ZUCCHELLA; PREVITALI, 2019). O 
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envolvimento com múltiplas partes interessadas é fundamental e necessário para que as 

mudanças ocorram nos níveis da organização e da rede (BROWN; BAJADA, 2017).  

Em nível estratégico, as empresas devem adotar uma abordagem sistêmica para entender 

o papel na criação de valor de toda a rede de fornecedores, fabricantes, varejistas e clientes. 

Além disso, os conhecimentos de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e Product Lifecycle 

Management (PLM) aumentam sua relevância, desempenhando um papel central nas 

empresas que adotam a Economia Circular (URBINATI et al., 2017). 

Os estudos tratam a realização de iniciativas de forma boleana, ou seja, sim ou não, e 

não discutem como as empresas podem adaptar seu modelo de negócios a esse novo 

paradigma. Faz-se necessário um melhor entendimento de como as práticas de economia 

circular são realizadas na prática (URBINATI et al., 2017), especialmente no que diz 

respeito às complexas relações entre os diversos atores envolvidos no ecossistema circular 

(ZUCCHELLA; PREVITALI, 2019). Um desafio-chave que enfrenta colaborações de 

múltiplas partes interessadas é a necessidade de coordenar as atividades, bem como de 

monitorar e comparar o desempenho de sustentabilidade (BROWN; BAJADA, 2017).  

Diante deste cenário, o trabalho busca compreender como as empresas adotam as 

práticas de Economia Circular e os mecanismos de coordenação utilizados entre as 

diferentes organizações envolvidas para o desenvolvimento dessas práticas. 

1.2 Objetivos  

Objetivo Geral 

Investigar como as empresas adotam as práticas de Economia Circular, identificando 

em especial quais os mecanismos de coordenação (ou também governança) utilizados.  

Objetivos Específicos:  

(#OB1) Investigar as estruturas de governança utilizadas para aplicação de práticas de 

economia circular; 

(#OB2) Investigar as práticas de circularidade aplicadas pelas empresas a partir do ciclo de 

vida do produto (Beginning of Life - BOL, Middle of Life – MOL e End of Life - EOL). 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

O trabalho está estruturado em oito capítulos. O primeiro capítulo consiste nesta 

introdução, seguida pela delimitação dos objetivos do trabalho. Em seguida é apresentada 

a revisão de literatura sobre sustentabilidade e Economia Circular, bem como sobre 

estruturas de governança. No terceiro capítulo é apresentado o quadro teórico do estudo, 

com a relação entre os principais conceitos e as proposições. No capítulo 4, a metodologia 

é detalhada. O capítulo 5 e 6 abordam as empresas analisadas no estudo empírico. O 

capítulo 7 apresenta a discussão sobre os resultados encontrados e no capítulo 8, encontra-

se as principais conclusões. A figura abaixo ilustra esta estrutura. 

Figura 1 - Estrutura do Trabalho 

 

Fonte: Elaborada pela Autora 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

O desenvolvimento deste referencial teórico foi baseado em uma revisão de literatura 

sobre sustentabilidade e Economia Circular, e como as empresas coordenam suas 

atividades e circularidade (Apêndice A).  

2.1 Sustentabilidade e Economia Circular 

O termo sustentabilidade surgiu em 1987 no Relatório de Brundland tratando 

principalmente a capacidade de suporte do planeta (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1987). Em 1994, o autor Elkington cunhou o termo “triple bottom line” que 

considera não apenas o valor econômico, mas o ambiental e social, elaborando o conceito 

3P (people, planet and profits).  A sustentabilidade corporativa envolve a integração de 

dimensões ambientais, econômicas e sociais nos processos da empresa (AKTIN; GERGIN, 

2016).  

O Triple Bottom Line ajuda a operacionalizar o conceito de sustentabilidade. No entanto, 

esta operacionalização também introduz o risco de que as inter-relações entre as três 

perspectivas sejam subestimadas e que os aspectos sociais, ambientais e econômicos sejam 

considerados isoladamente. A compreensão holística da sustentabilidade requer uma 

integração destas perspectivas (SILVIUS, 2017). 

A "dimensão ambiental" é muitas vezes alcançada pela gestão da cadeia de 

abastecimento verde através da administração do consumo de energia e recursos não 

renováveis, redução dos resíduos e disposição de forma legal. A "dimensão social" é a ideia 

de manter ou melhorar o bem-estar social atual para as gerações futuras, se relacionando 

com práticas justas como: ambiente de trabalho seguro com horas de trabalho toleráveis, 

salários justos, desenvolvimento habilidades profissionais, erradicação do trabalho infantil 

e a discriminação de gênero. A "dimensão econômica" está preocupada com a prosperidade 

econômica da empresa em sua contribuição para a satisfação dos acionistas, clientes, 

funcionários e a própria empresa (ELKINGTON, 1994; AKTIN; GERGIN, 2016; 

SILVIUS, 2017).  

É possível encontrar similaridades e diferenças em relação ao conceito de 

Sustentabilidade e Economia Circular, o estudo de Geissdoerfer et al. (2017) sintetiza no 

quadro 1 abaixo as principais diferenças encontradas na literatura.  
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Quadro 1- Diferenças entre Sustentabilidade e Economia Circular 

  Sustentabilidade Economia Circular 

Origem do termo 

Movimentos ambientais, ONGs, 

agências sem fins lucrativos e 

intergovernamentais e sistemas 

cooperativos 

Diferentes escolas de pensamento do 

berço ao berço, implementação 

regulatória pelos governos, ONGs, 

inclusão nas agendas políticas. 

Objetivos 

Em aberto, multiplicidade de 

metas dependendo do agente 

considerado e seus interesses 

Loop fechado, eliminando de maneira 

ideal toda a entrada de recursos e 

vazamentos do sistema 

Principal 

Motivação 
Difusa e Diversa 

Melhor aproveitamento de recursos, 

desperdício, transição (de linear para 

circular) 

Qual sistema é 

priorizado 
Tripple Bottom Line Sistema Econômico 

Quem beneficia? 
O meio ambiente, a economia e a 

sociedade 

Os atores econômicos estão no centro, 

beneficiando a economia e o meio 

ambiente. A sociedade se beneficia de 

melhorias ambientais e certos 

acréscimos, como mais trabalho manual 

ou tributação mais justa 

Como se 

institucionaliza? 

Enquadramento vago que pode ser 

adaptado a diferentes contextos e 

aspirações. 

Enfatiza os benefícios econômicos e 

ambientais 

Quem influencia? 

Difusa (as prioridades devem ser 

definidas por todas as partes 

interessadas) 

Governos, empresas, ONGs 

Prazo de 

alterações 

Em aberto, mantém o status atual 

"indefinidamente" 

Os limites teóricos para a otimização e 

os práticos para implementação podem 

definir limites para implementação de 

uma Economia Circular. 
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Percepções de 

Responsabilidades 

Responsabilidades são 

compartilhadas, mas não 

claramente definidas 

Negócios privados e reguladores / 

formuladores de políticas 

Compromissos, 

objetivos e 

interesses 

Interesse alinhado entre as partes 

interessadas 

Vantagens econômicas / financeiras 

para empresas, menor consumo de 

recursos e poluição para o meio 

ambiente 

Fonte: Geissdoerfer et al. (2017) 

Como é possível identificar na tabela, a sustentabilidade visa beneficiar o meio 

ambiente, a economia e a sociedade em geral, enquanto os principais beneficiários da 

Economia Circular parecem ser os agentes econômicos do sistema. A percepção de 

responsabilidades também é claramente distinta entre os dois conceitos. No debate sobre 

sustentabilidade, as responsabilidades são compartilhadas, mas não claramente definidas, 

enquanto a literatura considera que a responsabilidade pela transição para um sistema 

circular recai principalmente sobre empresas privadas, reguladores e governos. 

Alguns autores colocam que o desenvolvimento sustentável é um objetivo da sociedade 

definido no nível macro e inclui noções amplas de sustentabilidade ecológica, econômica 

e de desenvolvimento, enquanto a abordagem da Economia Circular é definida 

principalmente no nível micro através de um modelo de consumo e produção. O 

desenvolvimento sustentável estabelece amplos objetivos para garantia de recursos entre 

gerações e, embora seja frequentemente associado à internalização de externalidades e a 

um conjunto de instrumentos de políticas para fazê-lo na prática, o conceito central de 

desenvolvimento sustentável não deixa claro como alcançar a sustentabilidade. Em 

contraponto, a Economia Circular vem com um conjunto de ferramentas que podem ser 

usadas para fins sustentáveis, mas o objetivo final permanece mais estreito do que o 

desenvolvimento sustentável (SAUVÈ et al., 2016). 

Apesar das diferenças em relação ao conceito de sustentabilidade, os impactos da 

Economia Circular podem ser identificados no nível econômico, ambiental e social. No 

nível econômico, temos crescimento do PIB, emprego, investimento, etc. No nível 

ambiental, redução no consumo primário de material, redução de emissões, redução da 

poluição, etc. Já no nível social, crescimento em empregos altamente qualificados, criação 
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de empregos em áreas onde o desemprego é alto, impactos distributivos entre diferentes 

grupos de renda (RIZOS et al., 2017).  

A Economia Circular também tem potencial para contribuir com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) (SCHROEDER 

et al., 2018). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são 17 objetivos globais 

definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo objetivo é atender aos desafios 

ambientais, políticos e econômicos que o nosso mundo enfrenta (UN, 2012). 

As relações mais fortes existem entre as práticas de Economia Circular e as metas da 

ONU são vistas no ODS 6 (Água Limpa e Saneamento), ODS 7 (Energia Limpa e 

Acessível), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 12 (Produção e 

Consumo Sustentável) e ODS 15 (Vida na Terra). Além disso, os ODS também podem 

ajudar na promoção de práticas de Economia Circular. O progresso em muitas das outras 

metas, que não estão diretamente relacionadas à Economia Circular, beneficiará a adoção 

das práticas de forma indireta (SCHROEDER et al., 2018).  

As questões ambientais e econômicas são as mais frequentes, enquanto a preocupação 

com as questões sociais ainda é emergente nos trabalhos (HOMRICH et al., 2017). É 

destacado que a Economia Circular é mais frequentemente descrita como uma combinação 

de atividades de redução, reutilização e reciclagem. Apesar de ressaltar o objetivo da 

Economia Circular com a prosperidade econômica, seguida de qualidade ambiental, seu 

impacto na equidade social e nas gerações futuras é pouco mencionado (KIRCHHERR et 

al., 2017).  

Apesar de não estar tão evidente, autores reconhecem a criação de valor social 

(minimização da destruição do valor social em todo o sistema, como a prevenção de 

condições insalubres de trabalho na extração de matérias-primas e reuso) e a criação de 

valor em termos ambientais (resiliência dos recursos naturais) (VAN BUREN et al., 2016). 

Também produz novas oportunidades de emprego através dos novos usos de valor 

embutidos nos recursos, aumenta o senso de comunidade, cooperação e participação 

através da economia compartilhada, grupos de usuários compartilham a função e o serviço 

de um produto físico em vez fazer isso individualmente (KORHONEN et al., 2018) 

De forma geral, a Economia Circular, embora promovida como um modelo alternativo 

ao modo de produção linear, pode ser usada como estratégia para o desenvolvimento 

sustentável. A Economia Circular é entendida como uma ferramenta para atingir metas de 
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desenvolvimento sustentável, é inevitável a transferência de uma certa responsabilidade de 

metas sociais inerentes à consecução de objetivos ecológicos e econômicos (SUAREZ-

EIROA et al., 2019).  

A ausência de metas sociais para a Economia Circular não isenta a tomada de decisão 

da responsabilidade social no âmbito do desenvolvimento sustentável. Além disso, os 

benefícios sociais já existentes relacionados ao alcance de metas ecológicas e questões 

como equidade, igualdade de gênero, acesso à educação e outros objetivos sociais 

dependem da vontade social e política agregada à tomada de decisões. A Economia 

Circular pode ser colocada na interseção entre as dimensões ecológica, econômica e social 

da sustentabilidade (SUAREZ-EIROA et al., 2019). 

Figura 2 - Relação entre economia circular e desenvolvimento sustentável 

 

Fonte: Suarez-Eiroa et al., 2019 

 

2.2 Economia Circular 

2.2.1 Conceito 

Desde a Revolução Industrial, uma nova era surgiu, o Antropoceno, no qual as ações 

humanas se tornaram o principal motor da mudança ambiental global. Isso pode fazer com 

que as atividades humanas empurrem o sistema da Terra para fora do estado ambiental 

estável do Holoceno (ROCKSTROM et al., 2009).  
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O crescimento populacional, aumento da pressão sobre os sistemas da terra, o uso 

indiscriminado e insustentável dos recursos originado dos altos níveis de produção e 

consumo, o agravamento das desigualdades e pobreza causando efeitos prejudiciais ao 

meio ambiente e a saúde induzem a novas abordagens econômicas voltadas a combater este 

cenário, como a Economia Circular (BERNDTTSSON, 2015).  

Desde a industrialização, o processo produtivo tem sido orientado pelo consumo de 

recursos e pela lógica linear “extrair – produzir – utilizar – descartar”. Entre as principais 

externalidades negativas desse ciclo, destacam-se as seguintes: 1) custo social de descarte 

de materiais e de perda de energia; 2) valores marginais da extração de recursos naturais; 

3) intoxicação de ecossistemas; e 4) impactos climáticos globais. Como esses fatores não 

estão refletidos no sistema de preços atual, o modelo de negócios linear vem sendo mantido 

(PEREIRA et al., 2017).   

O modelo de economia linear é caracterizado pela primazia que dá aos objetivos 

econômicos, com pouca consideração por preocupações ecológicas e sociais (SAUVÉ et 

al. 2016). Já o modelo circular se ajusta ao conceito de desenvolvimento sustentável, 

utilizando recursos e protegendo o meio ambiente para obter benefícios econômicos e 

sociais máximos com consumo mínimo de recursos e custo ambiental (YING; LI-JUN, 

2012).  

A introdução do conceito está associada a Pearce e Turner (1990) com a análise da 

influência dos recursos naturais nos sistemas econômicos e os impactos das perspectivas 

lineares e abertas (HOMRICH et al., 2018). A Economia Circular tem sido proposta como 

um dos mais recentes conceitos para abordar as questões ambientais e socioeconômicas 

(WITJES; LOZANO, 2016). 

A ideia da Economia Circular não é nova. Tem suas raízes em uma variedade de escolas 

de pensamento, como à vida do produto e à substituição de serviços por produtos, 

abordagens de “berço ao berço”, onde o desperdício se torna um recurso produtor de valor, 

e a ecologia industrial. O que é novo é o movimento que o conceito está ganhando entre os 

profissionais de negócios, os defensores de políticas, governos e professores (SAUVÉ et 

al., 2016).   

A abordagem promove o desenvolvimento econômico contínuo sem implicar em danos 

ambientais significativos. Ao implementar a Economia Circular, os sistemas econômicos 

devem operar de acordo com os princípios de materiais, água e ciclo de energia em apoio 



21 
 

aos sistemas naturais. Esses princípios incluem propriedades ecossistêmicas 

autossustentáveis que requerem reciclagem de materiais e energia, melhoria da capacidade 

dos resíduos de um organismo para serem usados como um recurso por outro organismo e 

desenvolvimento de capacidades de auto-organização (ZHU et al., 2010).  

Modelos de negócios circulares podem, assim, viabilizar formas economicamente 

viáveis de reutilizar continuamente produtos e materiais, utilizando recursos renováveis 

sempre que possível (BOCKEN et al, 2016). Uma característica fundamental dos modelos 

de negócios em uma economia circular é a capacidade de implementar cadeias de valor 

circulares que maximizam a eficiência dos recursos. Os modelos de negócios de Economia 

Circular podem envolver redes complexas de organizações que geram novo valor 

econômico por meio da troca contínua de recursos (por exemplo, cascata de materiais entre 

empresas) (BATISTA et al., 2019) 

De acordo com a Ellen MacArthur Foundation (2015), a Economia Circular apresenta 

três princípios: 1. Preservar e melhorar o capital natural, controlando os estoques finitos e 

equilibrando os fluxos de recursos renováveis; 2. Otimizar o rendimento de recursos 

circulando produtos, componentes e materiais na mais alta utilidade em todos os 

momentos, tanto em ciclos técnicos como biológicos; 3. Promover a eficácia do sistema, 

revelando e projetando externalidades negativas.  

Para implementação da Economia Circular, são sugeridas abordagens através de 

instituições públicas e da indústria. Em relação as instituições públicas podem ser 

colocadas: legislação e política, infraestrutura de suporte e consciência social. Em relação 

a indústria, temos modelos de negócios colaborativos, design do produto, cadeia de 

suprimentos e tecnologia da informação e comunicação. A consciência social é crucial para 

uma transição bem-sucedida de economia linear para a circular (LIEDER; RASHID, 2016). 

De forma mais prática, implica a adoção de padrões de produção mais limpa no nível da 

empresa, um aumento da responsabilidade e conscientização dos produtores e 

consumidores, o uso de tecnologias e materiais renováveis e a adoção de políticas e 

ferramentas adequadas, claras e estáveis (GHISELLINI et al., 2015).  

Utilizando como base o trabalho de Homrich et al (2018), foram analisados estudos para 

identificar os processos e ações considerados pelos autores para implantação da abordagem 

de Economia Circular. O quadro 2 abaixo sintetiza os principais resultados.  
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Quadro 2 - Processos para Implantação da Economia Circular 

Autor Estrutura 

The Ellen MacArthur Foundation 

(ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2015) 

Frameword ReSOLVE, que envolve um conjunto de 

seis ações: regenerar, compartilhar, otimizar, atuar 

em circuitos, virtualizar e trocar.  

Rizos et al. (2017) 

Oito processos distribuídos em três diferentes 

categorias: 1. Menos uso de recursos primários 

(reciclagem, uso eficiente de recursos, utilização de 

fontes de energia renovável); 2. Conservação do alto 

valor de materiais e produtos (remanufatura, reforma 

e reutilização de produtos e componentes, extensão 

da vida útil dos produtos); 3. Alteração nos padrões 

de utilização (produtos como serviços, modelos 

compartilhados e alterações nos padrões de 

consumo).  

Lieder e Rashid (2016) 

Transformação de estruturas econômicas e 

fundamentos de negócios, design regenerativo e 

materiais críticos, ecologia industrial, cadeias de 

suprimentos de remanufatura e de ciclo fechado, 

manufatura conservadora de recursos, iniciativas 

governamentais.  

Lewandowski (2016) 

Modelo de negócio envolvendo proposições de valor 

que combinam segmentos de clientes, canais (que 

envolve a virtualização), relações com clientes, 

novos fluxos de receita (formas pela qual a empresa 

analisa desempenho), recursos chave  (que envolve a 

escolha de recursos, regeneração e restauração do 

capital natural), atividades chave (design do produto, 

a troca de tecnologia, etc.), parceiros chave (relações 

com fornecedores) e custo da estrutura.   

Pan et al. (2015) 

Três blocos: 1. Consumo (uso em cascata, bens de 

longa vida, prevenção de resíduos), 2. Serviços/Bens 

(restauração biológica e regeneração técnica), 3. 
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Produção (Energia renovável, produção mais limpa, 

diversificação para resiliência). 

Eijk e Joustra (2017) 

Foco na performance de serviços e produtos 

oferecidos ao consumidor; gerenciamento de ativos 

com ênfase no valor traz o foco para processos de 

reparação, manutenção, reuso e renovação; 

compartilhamento é o “novo direito de propriedade”. 

Estratégias: reduzir o uso de matérias prima e 

utilização de recursos não renováveis; circular 

resíduos e subprodutos através de seu reuso e 

reciclagem dentro da mesma cadeia industrial ou 

repassá-los para uso em outras indústrias; estender a 

vida útil dos produtos e ativos durante e após seu uso, 

de forma a preservar e maximizar seu valor. 

Charter (2018) 

Mudanças ao longo de toda a cadeia de valor do 

produto, desde encontrar novas formas de 

transformar resíduos em recursos em mudanças no 

comportamento dos usuários e consumidores do 

produto. Isso implica em mudanças nas fases de 

produção. O ciclo de vida físico de um produto pode 

ser dividido em três fases principais: Beginning of 

Life (BOL), Middle of Life (MOL) and End of Life 

(EOL), e estas fases incluem: 

BOL: extração de materiais, projeto e fabricação de 

peças e componentes que são montados em produtos, 

entrega e instalação de produtos. 

MOL: uso, reparo, manutenção, atualização, 

reforma, remanufatura, segundo uso e uso final. 

EOL: reciclagem de materiais, downcycling, 

recuperação de energia e aterro. 

Tunn et al., (2019) 

Modelo de negócios dividido em estratégia de 

recursos (substituição de materiais não sustentáveis, 

avanços em eficiência para minimizar impactos 
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negativos, etc.), modelo de receita (vendas de 

produtos de segunda mão, remanufatura, etc.), 

esforço do consumidor (priorizar produtos 

sustentáveis, motivação para reciclagem, etc.) e 

objetivo para diminuir o nível de consumo (alterar os 

padrões de consumo e estilo de vida do consumidor). 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Como identificado por Homrich et al (2018), o aspecto circular é o diferencial do 

conceito de Economia Circular, que corresponde principalmente a ações voltadas ao final 

do ciclo de vida dos produtos. Entretanto, para incorporar aspectos sustentáveis nesta etapa 

é preciso aplicar uma abordagem upstream, lidando com os problemas primários que 

ocorrem nos estágios iniciais do sistema (por exemplo, o consumo excessivo de produtos, 

bem como o uso de recursos off-line, materiais tóxicos e materiais não recicláveis). 

Desenvolvedores de produtos, por exemplo, são importantes para incorporação de práticas 

de Economia Circular (ILIC et al., 2018).  

Esse aspecto já está sendo trabalhado pelos estudos, que ampliam o conceito para mais 

aspectos da produção. É possível dividir os processos em três fases de produção: Beginning 

of Life (BOL), Middle of Life (MOL) e End of Life (EOL). A figura de Charter (2008) 

abaixo inclui no diagrama do ciclo de vida do produto, os principais processos de Economia 

Circular. 

Figura 3 - Fases do Ciclo de Vida de um Produto 

 

Fonte: Adaptado de Charter, 2018; Jun et al., 2007 

A etapa de BOL refere-se aos processos de extração e manufatura (matéria prima), 

envolvem o design e fabricação do produto, incluindo materiais que podem ser reciclados 

e considerando o uso de recursos naturais no desenvolvimento. A etapa MOL consiste na 
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distribuição, uso e suporte aos produtos, como por exemplo novos modelos de negócios 

que incluem o uso e não a propriedade dos produtos. A etapa EOL corresponde a forma 

como os produtos são retirados do mercado incluindo logística reversa (coleta), 

remanufatura (desmontagem, reforma, remontagem, etc.), reutilização, reciclagem e 

direcionados para o descarte, incorporando questões como aproveitamento energético 

(MANNINEN et al., 2018; ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015; TERZI et al., 

2010; CHARTER, 2018).  

A partir das fases do ciclo de vida dos produtos e dos processos de Economia Circular, 

é possível incluir também as práticas utilizadas pelas empresas em cada etapa. As práticas 

encontradas na literatura delimitadas em cada etapa estão colocadas na tabela abaixo: 

Quadro 3 - Práticas de Economia Circular por etapa do ciclo do produto 

Beginning of Life (BOL) 

Ecoeficiência na 

Produção 
Su et al. (2013); Govindan e Hasanagic (2018); Zhu et al. (2010). 

Cadeia de Fornecimento 

verde 

Ghisellini, Cialani e Ulgiati (2016); Lieder e Rashid (2016); Govindan 

e Hasanagic (2018); Zhu et al. (2010), Fischer e Pascucci (2017); 

Winkler (2011). 

Ecodesign dos Produto 

Ghisellini, Cialani e Ulgiati (2016); Lieder e Rashid (2016); Govindan 

e Hasanagic (2018); Su et al. (2013); Zhu et al. (2010); Urbinati et al., 

(2017). 

Substituição de Materiais 
Ellen Macarthur Foundation (2015); Kalmykova et al. (2018); 

Manninen et al. (2018). 

Compartilhamento de 

subprodutos entre 

empresas 

Kalmykova et al. (2018); Ellen Macarthur Foundation (2015); 

Manninen et al. (2018); McKinsey (2016); Zhu et al. (2010); Lieder e 

Rashid (2016). 

Middle of Life (MOL) 

Recuperação de materiais 

e produtos 

Ellen Macarthur Foundation (2015); Singh e Ordonez (2016); De los 

Rios e Charnley (2017). 

Produto como um serviço 

ou Sistema de Serviço do 

Produto 

Kalmykova et al. (2018); Manninen et al. (2018); Parajuly e Wenzel 

(2017); Tukker (2015) 

Sistema de devolução e 

troca 
Kalmykova et al. (2018); Manninen et al. (2018); Zhu et al. (2010) 
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Revenda de produtos 
Ellen Macarthur Foundation (2018); Parajuly e Wenzel (2017); 

Reike et al. (2018) 

End of Life (EOL) 

Logística Reversa Zhu et al. (2010); Jun et al. (2007); De los Rios e Charnley (2017) 

Reuso, Reciclagem, 

Reparação e 

Remanufatura 

Manninen et al. (2018); Jun et al. (2007); Govidan et al. (2015); Zhu et 

al. (2010); Singh e Ordonez (2016); Lieder e Rashid (2016); 

Recuperação de energia 

Manninen et al. (2018); Jun et al. (2007); Govidan et al. (2015); Singh 

e Ordonez (2016); Kalmykova et al. (2018); Planing (2015); Singh e 

Ordonez (2016); Reike, Vermeulen e Witjes (2018) 

Fonte: Elaborado pela Autora 

2.2.2 Economia Circular no Mundo 

O termo Economia Circular está se tornando mais reconhecido em toda a Europa e por 

todo o mundo devido a inúmeras ações promovidas pela União Europeia, China, Japão e 

organizações internacionais (SMOL et al., 2018).  A ideia tornou-se proeminente 

principalmente nas políticas europeias e chinesas a partir da década de 90 (MCDOWALL 

et al.,2017).  

Em dezembro de 2015, a Comissão Europeia adotou um Plano de Ação para a Economia 

Circular destinado a dar um novo impulso ao emprego, ao crescimento e ao investimento, 

bem como a desenvolver uma economia neutra em termos de carbono, eficiente em termos 

de recursos e competitiva. Em 2019, o reporte referente a implementação do Plano de Ação 

mostrou que a transição para a Economia Circular contribuiu para criação de emprego, 

gerou novas oportunidades de negócio e aumento a quantidade de resíduos reciclados 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2019).  

A Dinamarca tem um longo histórico de proteção ambiental. Em 1978, o país introduziu 

a primeira lei mundial sobre reciclagem. Em 2015, a Dinamarca recebeu o prêmio Young 

Global Leaders do Fórum Econômico Mundial por ser um dos líderes mundiais na 

exploração do potencial de uma Economia Circular (STATE OF GREEN, 2017). Em 2017, 

foi lançado pelo Conselho Consultivo para Economia Circular Dinamarquês o The 

Advisory Board for Circular Economy – Recomendations for the Danish Government com 

recomendações de ações voltadas a esse tema.  
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Na França, parlamentares formaram um “clube da Economia Circular”. Também 

surgiram iniciativas de liderança do setor de ONGs com empresas e a organização de 

eventos e iniciativas. Empresas francesas como SNCF, Orange France, Capenergies e La 

Poste fizeram parceria com uma Escola de Negócios Francesa em uma Cátedra de Pesquisa 

que pesquisou a economia circular (MURRAY et al.,2017).  

Na Alemanha, o ponto de partida para implementação da Economia Circular começou 

em 1996, pela “Lei sobre o ciclo de substâncias fechadas e a gestão de resíduos”. Essa lei 

forneceu diretrizes para o gerenciamento de resíduos de ciclo fechado e garantiu a 

eliminação de resíduos aliada a preservação do meio ambiente (SU et al., 2013). Entrou em 

vigor em 2012 o ato da Economia Circular, com o principal objetivo de garantir a proteção 

de recursos naturais, humanos e ambientais durante a geração e tratamento de resíduos. Em 

termos nacionais, uma multiplicidade de regulamentos rege a eliminação de resíduos, 

responsabilidade pelo produto, resíduos comerciais, resíduos orgânicos e instalações de 

incineração (LESSAMAN; ZEISS, 2016). 

Em 2002, o governo do Japão desenvolveu uma estrutura jurídica abrangente para 

avançar para uma sociedade baseada na reciclagem (SU et al., 2013). O plano estratégico 

nacional para o estabelecimento de uma sociedade baseada em reciclagem no Japão mostra 

metas individuais de relação de reciclagem para contêineres e embalagens, materiais de 

construção, produtos alimentícios, eletrodomésticos e veículos (MORIOKA et al., 2005). 

Uma característica comum da política de Economia Circular na Alemanha e no Japão é 

evitar mais deterioração ambiental e conservar recursos escassos por meio de 

gerenciamento eficaz de resíduos, especialmente gestão integrada de resíduos sólidos. No 

caso da China, em vez de ser considerada uma política de gerenciamento ambiental com 

melhoras incrementais, a Economia Circular foi introduzida como um novo modelo de 

desenvolvimento para ajudar a avançar para uma estrutura econômica mais sustentável (SU 

et al., 2013).  

A Economia Circular foi adotada pela China como base de seu desenvolvimento 

econômico, escalando o conceito nas mentes dos formuladores de políticas ocidentais e das 

ONGs (MURRAY et al.,2017). As forças motrizes por trás desse desenvolvimento 

dramático podem ser atribuídas tanto às mudanças nas filosofias de governança do governo 

chinês quanto à grave situação de escassez de recursos naturais e poluição ambiental 

(YONG, 2007).  
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Várias leis e políticas relacionadas a Economia Circular foram liberadas na China. A 

primeira é a “Lei de Promoção da Produção Mais Limpa”, que foi em janeiro de 2003. Em 

dezembro de 2005, a NDRC (China State Development & Reform Commission), como 

agência governamental líder para a economia circular, anunciou oito iniciativas na 

formulação de políticas de economia circular. Em 2009, a Lei de Promoção da Economia 

Circular entrou em vigor e serve como uma lei fundamental que guia todas as políticas de 

economia circular na China (SU et al., 2013; YONG, 2007).  

A perspectiva chinesa sobre a Economia Circular é ampla, incorporando poluição e 

outras questões ao lado de preocupações com recursos e recursos, e é enquadrada como 

uma resposta aos desafios ambientais criados pelo rápido crescimento e industrialização. 

Em contraste, a concepção da Economia Circular na Europa tem um escopo ambiental mais 

restrito, concentrando-se mais estritamente nos resíduos e recursos e oportunidades para os 

negócios. Para a China, o foco é em problemas ambientais gerais e poluição, enquanto para 

a Europa o foco é mais amplo, incluindo materiais, eficiência de recursos, desperdício, 

modelos de negócios novos, trabalhos novos, eco inovações, inovações sociais, etc. 

(MCDOWALL et al.,2017). 

Os Estados Unidos parecem ainda carentes de uma iniciativa federal relevante de 

Economia Circular, apesar dos regulamentos como a Lei de Conservação e Recuperação 

de Recursos de 1976 (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2013) e a Lei de 

Prevenção da Poluição de 1990 (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2014).  

A implementação da Economia Circular em todo o mundo ainda parece estar nos 

estágios iniciais, principalmente focada em reciclar em vez de reutilizar. A lição aprendida 

das experiências bem-sucedidas é que a transição vem do envolvimento de todos os atores 

da sociedade e sua capacidade de vincular e criar padrões adequados de colaboração e 

intercâmbio (GUISELLINI et al.,2016).  

2.2.3 Economia Circular no Brasil 

Com características mercadológicas, sociais e de capital natural distintas, o Brasil é um 

cenário atraente para a exploração de oportunidades voltadas a economia circular (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2017). Um país como o Brasil, com uma das matrizes 

energéticas mais limpas do mundo, poderá explorar seus diferenciais estratégicos em um 

modelo econômico circular, a fim de se tornar uma referência mundial em inovação e 
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geração de valores econômico, ambiental e social do século XXI (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2018).  

A Economia Circular tem potencial para atrair investimentos para a indústria brasileira. 

Em 2017, foram investidos 750 mil euros no consórcio ERA-MIN2 com enfoque na 

Economia Circular, em que vários países investem recursos em desenvolvimento e 

inovação tecnológica para a transformação mineral (FINANCIADORA DE ESTUDOS E 

PROJETOS, 2017; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2018). 

Apesar da quantificação dos benefícios de uma transição para a Economia Circular, para 

que isso ocorra, governo, empresas, universidades e toda a sociedade precisam mudar os 

atuais modelos. Novos negócios, novas cadeias de valor, novas condições facilitadoras 

(como políticas públicas e tecnologias) precisam ser desenvolvidas para a formação de um 

sistema de negócios circular (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2018).  

O governo desempenha um papel essencial na governança, na formulação de políticas e 

no fornecimento de sistemas de apoio para o desenvolvimento de negócios (LIU; COTE, 

2017; ZHU et al., 2011). As regulamentações governamentais são cruciais para a Economia 

Circular nas cadeias de fornecimento, e várias leis e políticas servem como base para 

práticas (GOVINDAN; HASANAGIC, 2018).  

A Constituição Brasileira de 1988 incluiu artigos específicos sobre proteção ambiental 

(Artigos 23 e 225), atribuindo a governos, estados e governos federais a responsabilidade 

de proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar 

as florestas, fauna e flora do país, bem como preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais e a biodiversidade (CORREA; XAVIER, 2013).  

Pela Lei nº 11.445, de 2007, foram estabelecidas diretrizes e políticas de saneamento 

nacional. Sua regulamentação sobre a inclusão de associações e cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis no processo de gestão de resíduos em grande escala representou 

um importante marco. Também através da Lei 11.445, o Movimento Nacional de Materiais 

Recicláveis (MNCR) encontrou legitimidade para atuar através de associações e 

cooperativas de catadores. O papel e o trabalho dos catadores ainda aparecem no Decreto 

5.940, de 2006, que regulamenta o gerenciamento de materiais recicláveis em escritórios e 

edifícios federais. De acordo com este decreto, esses materiais devem ser tratados por meio 

de associações e cooperativas de catadores, como forma de favorecer a inclusão social 

(CORREA; XAVIER, 2013). 
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A principal legislação que define o conceito e a implementação de sistemas de logística 

reversa no Brasil é a Lei nº 12.305 de 2010 que estabelece a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) (CORREA; XAVIER, 2013). A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

levou à formulação do Programa Nacional de Resíduos Sólidos pelo Ministério do Meio 

Ambiente que estabeleceu diretrizes para a gestão de resíduos sólidos no país. O programa 

também apresenta várias estratégias e diretrizes para cumprir esses objetivos com ênfase 

na reciclagem (COLLING et al., 2016). A Política também responsabiliza fabricantes e 

comerciantes pela realização da logística reversa de seus produtos:  

“[...] os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

ficam responsáveis pela realização da logística reversa no limite da 

proporção dos produtos que colocarem no mercado interno, 

conforme metas progressivas, intermediárias e finais, estabelecidas 

no instrumento que determinar a implementação da logística 

reversa”. 

(BRASIL, 2010) 

Junto a responsabilização pela logística reversa, a Política também pontua que o 

tratamento final dos resíduos deve ser realizado por cooperativas:  

“Na implementação e operacionalização do sistema de logística 

reversa poderão ser adotados procedimentos de compra de 

produtos ou embalagens usadas e instituídos postos de entrega de 

resíduos reutilizáveis e recicláveis, devendo ser priorizada, 

especialmente no caso de embalagens pós-consumo, a participação 

de cooperativas ou outras formas de associações de catadores de 

materiais recicláveis ou reutilizáveis”. 

(BRASIL, 2010) 

No Brasil, os modelos de Economia Circular ainda são incipientes e necessitam de 

identificação e articulação de ações que serão coordenadas pelas empresas (DE OLIVEIRA 

et al., 2018).  Do ponto de vista do consumidor, mesmo em um país em desenvolvimento 

como o Brasil, parte da população poderia estar disposta a adotar novas práticas de 

consumo e pagar mais por ter soluções livres de preocupações ambientais (SOUSA-

ZOMER et al., 2018). 
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Para o país, a Economia Circular tem potencial de trazer diversos benefícios ao agregar 

valor às commodities, ao aumentar a oferta de empregos, ao promover práticas associadas 

a serviços de manutenção, ao criar mais atividades econômicas estruturadas relacionadas 

aos ciclos reversos, como a reciclagem (recuperação de materiais) e a remanufatura 

(recuperação de produtos) e fortalecer as cadeias, e ao promover novos negócios com 

soluções inovadoras que aumentem a competitividade e a penetração da indústria nacional 

nos mercados nacional e global (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 

2018).  

2.2.4 Economia Circular nas Empresas Brasileiras 

Para avaliar as práticas de Economia Circular das empresas brasileiras foi realizado um 

mapeamento das informações contidas nos relatórios anuais ou de sustentabilidade das 

organizações presentes em índices, compromissos e reconhecimentos relacionados a 

sustentabilidade e Economia Circular. Foram considerados: Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), The Circular Economy 100 (CE100) (programa da Ellen MacArthur 

Foundation) e Guia de Inovação para Sustentabilidade em MPE.  

O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas 

na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em 

eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa (B3, 

2018). Das 29 empresas presentes na carteira vigente, apenas 5 rotulam alguma de suas 

práticas como de Economia Circular: EDP Brasil, Lojas Renner, Braskem, Telefônica e 

Natura. As práticas descritas por estas empresas estão detalhadas abaixo.  

A EDP Brasil apresenta o compromisso de internalizar o conceito de Economia Circular 

até 2020. Uma das atividades realizadas é o processo de reaproveitamento de mais de 60% 

das cinzas produzidas na geração de energia na Usina Termelétrica (UTE) Pecém, que são 

enviadas para processamento na indústria cimenteira, diminuindo e aproximadamente 45% 

o montante de resíduos não perigosos enviados para aterro, que somam aproximadamente 

47 mil toneladas. Nas imediações da UTE Pecém, está sendo construída uma estrada de 

acesso de 1,4 quilômetro com a utilização das cinzas de carvão mineral resultantes do 

processo de geração de energia. A estrada foi um projeto de pesquisa desenvolvido em 

parceria a Universidade Federal do Ceará. Além de contar com central de resíduos para 

armazenamento correto, a Usina Hidrelétrica (UHE) Peixe Angical estabelece parceria com 

a associação de catadores do município de Gurupi (Tocantins), para encaminhar os resíduos 

recicláveis oriundos da coleta seletiva, que totalizaram 2,5 toneladas em 2018 (EDP, 2018). 
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Além disso, a empresa possui contrato de recuperação de transformadores que ajudam 

na economia de matéria-prima. Em 2018, foram recuperados e reutilizados 45% dos 

transformadores da EDP São Paulo e 53% dos transformadores da EDP Espírito Santo. 

Considerando a venda dos resíduos recicláveis, ao longo do ano, foi possível recuperar 

mais de R$ 7,4 milhões (EDP, 2018).  

As Lojas Renner também incorporam o conceito de Economia Circular em seu Relatório 

Anual. A empresa em parceria com a Ellen MacArthur Foundation e Universidade de São 

Paulo (USP), desenvolveu projeto onde busca promover a produção mais limpa (P+L) para 

reduzir a geração de resíduos têxteis nos processos produtivos dos fornecedores de revenda 

da Renner e Youcom e o uso das sobras para a produção de tecidos para novas peças. O 

projeto, em 2017, transformou 380 toneladas de resíduos da fabricação de roupas em novos 

produtos (LOJAS RENNER, 2017). 

Em relação ao pós-consumo, a empresa desde 2011, como parte do Programa de Gestão 

de Resíduos Sólidos da Lojas Renner, desenvolve o projeto EcoEstilo, principal serviço 

destinado a realizar a logística reversa de resíduos de perfumaria e beleza. Todas as lojas 

da Renner possuem um móvel coletor, na área de perfumaria, onde clientes e colaboradores 

podem descartar os resíduos de perfumaria e beleza, adquiridos ou não na Renner. Os 

resíduos coletados são encaminhados para destinação final ambientalmente correta e 

realizada nos centros de distribuição da Companhia. Além disso, em 2017, na Renner, foi 

lançado o RED Experience, plataforma de eventos que discute tendências, vanguardas e 

inovações e entre os temas debatidos está o de Economia Circular (LOJAS RENNER, 

2017). 

A Natura afirma em seu Relatório Anual que busca estruturar sua atuação de forma 

circular. Um dos destaques é o “Programa Elos” de responsabilidade compartilhada entre 

a Natura e seus fornecedores de embalagem, para garantir a rastreabilidade, homologação 

e logística reversa nas cadeias de fornecimento de materiais reciclados pós-consumo que 

incorporamos em nossas embalagens (NATURA, 2017). 

A Telefônica Brasil apresenta a Economia Circular como um conjunto de iniciativas 

desde a venda aos clientes até o fim de vida dos produtos. Como destaque o programa 

“Vivo Renova” incentiva os clientes a trocarem seus smartphones e tablets por modelos 

mais novos, oferecendo descontos mediante a entrega de aparelhos usados. Dessa forma, a 

empresa garante a logística reversa e a destinação adequada dos aparelhos usados 

(TELEFÔNICA, 2018).  
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A Braskem, maior produtora de resinas plásticas das América, publicou um 

compromisso global sobre Economia Circula. Em 2017 foi criada a área de Reciclagem e 

Plataforma Wecycle, responsável pelo desenvolvimento de produtos com conteúdo 

reciclado pós-consumo. No mesmo ano foram lançadas as primeiras resinas de 

polipropileno e polietileno feitas a partir de conteúdo reciclado de resíduo pós-consumo. 

Em parceria com o Grupo Pão de Açucar permite também a reciclagem de toneladas de 

plástico por ano visando a produção de novas embalagens. Em uma parceria com a 

fabricante brasileira de bicicletas Muzzicycles, a empresa possibilita o uso de resina pós-

consumo, provenientes de cooperativas apoiadas pela plataforma, nos quadros de novas 

bicicletas (BRASKEM, 2017).  

Analisando os membros presentes no CE100, programa da Ellen MacArthur Foundation 

que reúne membros de diversos setores da economia para oportunidades de colaboração 

em ações voltadas a Economia Circular, foram analisadas informações de duas empresas: 

Danone e Coca Cola. 

A Danone é uma das empresas presentes no CE100 e em sua Política Global de 

Embalagens apresenta um detalhamento de práticas de Economia Circular. A empresa 

possui também iniciativas voltadas a inclusão social na cadeia de valor. Uma delas é a 

“Novo Ciclo” que visa o fortalecimento de cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis. O programa também tem como objetivo garantir a logística reversa por meio 

da conexão entre as redes de cooperativas e as indústrias de transformação. 

A Coca Cola divulga o compromisso de destinar corretamente 100% das embalagens 

até 2030. Em 2017 a empresa junto a Ambev e a Associação Nacional dos Catadores e 

Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) criaram o projeto “Reciclar pelo Brasil”, 

uma plataforma de investimentos em cooperativas (COCA-COLA, 2017).  

Em relação empresas de menor porte, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV 

EAESP) e a Revista Página22 lançaram em 2016 a segunda edição do Guia de Inovação 

para Sustentabilidade em Micro e Pequenas Empresas. Das empresas selecionadas para 

integrar o guia, a destinação de resíduos está presente nos modelos de negócio de 10 das 

22 empresas selecionadas. Em 5 delas esta é a própria atividade-fim da empresa (CENTRO 

DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE, 2016).  
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A empresa Banco de Tecido Promove a conexão em rede de empreendedores que usam 

tecidos em suas atividades, conciliando demanda e oferta e otimizando a gestão de 

estoques. Trabalha com clientes de pequeno porte e empresas de tecelagem e moda que 

buscam destinar adequadamente seus resíduos (CENTRO DE ESTUDOS EM 

SUSTENTABILIDADE, 2016). A empresa Methanum projeta e desenvolve equipamentos 

e sistemas para tratamento de efluentes e resíduos com aproveitamento do biogás e geração 

de energia elétrica. Também oferece consultoria técnica especializada nesta área 

(CENTRO DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE, 2016). 

Na edição de 2015 do Guia, a empresa RedeResíduos foi selecionada (CENTRO DE 

ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE, 2016). A empresa a plataforma conecta pela 

internet grandes geradores de resíduos com recicladores, transportadores e empresas de 

tratamento e disposição final.  Os geradores cadastram no sistema os lotes de resíduos que 

querem vender, trocar, doar ou destinar, e as empresas que procuram materiais para seus 

processos ou os recicladores de cada tipo de resíduo manifestam o interesse pelas 

oportunidades de negócios.  

De forma geral, é possível identificar práticas das empresas em várias etapas do ciclo de 

vida de produção dos produtos. De forma mais estratégica, há empresas que apresentam 

diretivas em suas políticas e metas, como a Danone que apresenta o tema na sua Política 

Global de Embalagens ou a Coca-Cola que apresenta a meta pública de destinar 

corretamente 100% das embalagens até 2030.  

Dentre os programas apresentados, referente a etapa BOL, um dos exemplos é a 

Braskem que criou a área de Reciclagem e Plataforma Wecycle, responsável pelo 

desenvolvimento de produtos com conteúdo reciclado pós-consumo. Na etapa MOL é 

possível citar como exemplo o programa “Vivo renova” da Telefônica que estimula os 

clientes a entregarem seus smartphones antigos, ao comprar novos, permitindo o 

tratamento correto a estes resíduos. Na fase EOL é possível citar o caso da Braskem que 

por meio de uma parceria com a fabricante brasileira de bicicletas Muzzicycles, a empresa 

possibilita o uso de resina pós-consumo, provenientes de cooperativas apoiadas pela 

plataforma, nos quadros de novas bicicletas (BRASKEM, 2017).  

Em relação à forma como são desenvolvidas as iniciativas, é possível encontrar ações 

que são desenvolvidas internamente pelas empresas e ações de colaboração, como o caso 

das Lojas Renner que desenvolveu seu projeto junto Ellen MacArthur Foundation e USP, 
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ou o caso da Coca-Cola que implantou seu projeto junto a outra empresa do setor (Ambev) 

e ANCAT. 

2.3 Mecanismos de Governança 

2.3.1 Conceito 

Vários autores (ALBERS, 2010; LIU et al., 2009; DAS; TENG, 1998)  apontam que a 

governança se constitui de arranjos organizacionais usados para gerenciar, organizar e 

regular um relacionamento, essa governança se perfaz mediante a atuação de uma estrutura 

e mecanismos que visam coordenar, monitorar e influenciar sua evolução e seu 

desempenho ao longo do tempo e visando objetivos conjuntos. Os mecanismos de 

governança são definidos como parâmetros e métodos pelos quais as relações entre as 

organizações são gerenciadas (GRANDORI, 1997). 

Os mecanismos de governança podem ter consequências positivas e negativas no 

desempenho colaborativo. A compreensão das características de cada estágio de 

relacionamento pode ajudar os gestores a conhecer a complexidade dos relacionamentos 

interorganizacionais emergentes. À medida que o relacionamento amadurece, os parceiros 

usam mecanismos de governança mais informais. O controle relacional estabelece um 

conjunto de valores compartilhados e sanções não-legais na forma de normas relacionais. 

Parcerias repetidas são gerenciadas por meio do controle relacional que enfatiza os laços 

entre os parceiros e os objetivos compartilhados de manter a boa vontade, trocar 

informações e assegurar a continuidade para obter os benefícios de coordenação, 

colaboração e adaptação e, em particular, aumentar a receita (HUANG; CHIU, 2018). 

O conceito de governança utilizado neste trabalho está relacionado a forma de 

coordenação das atividades econômicas. O conceito é utilizado sob uma perspectiva 

microanalítica, sob a visão da organização. Segundo a Teoria dos Custos de Transação, as 

transações entre as empresas contêm atributos ou dimensões, que são: especificidade de 

ativos, frequência e incerteza. A partir destes atributos é possível estabelecer qual estrutura 

de governança que minimizará os custos de transação envolvidos em uma determinada 

transação. Williamson (1991) delimitou três estruturas de governança: livre mercado (ou 

mercado “spot”), formas híbridas e integração vertical. (WILLIAMSON, 1985; FARINA 

et al., 1997).  

A especificidade de ativos define a relação contratual, uma maior especificidade do 

ativo significa que este tem uma função única, ou seja, quando a especificidade de ativos a 
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ser incorrida é maior, são adotados mecanismos de governança com maior controle. A 

frequência das transações pode ser classificada como ocasional ou recorrente. Se for 

recorrente, a tendência é usar mecanismos de governança com maior controle de maneira 

a garantir o produto ou serviço com as características necessárias. A incerteza advém de 

possíveis comportamentos oportunistas depois da elaboração do contrato (FARINA et al., 

1997; WILLIAMSON, 1991). 

Os compradores e vendedores que possuem alta especificidade têm relacionamentos 

mais próximos devido à quantidade de tempo e dinheiro que investem na transação. Com 

base no alto investimento, a parte que tem mais a perder quer ter maior controle da 

transação. Caso a especificidade seja muito alta, a tendência é a internalização das 

atividades. Se a especificidade for muito alta, bem como frequência e incerteza, os agentes 

escolhem internalizar as atividades para garantir maior controle. Caso seja o outro extremo, 

a forma de mercado deve predominar. Em situações intermediárias, a depender da 

intensidade dos atributos, a escolha será por formas híbridas de coordenação, tal como 

colaboração (FARINA et al., 1997; WILLIAMSON, 1991). 

Tendo como base os pressupostos de racionalidade limitada e comportamento 

oportunista, a Teoria dos Custos de Transação, argumenta que qualquer atividade 

econômica gera custos de transação e problemas de coordenação entre parceiros de 

negócios (WILLIAMSON, 1996). Os esquemas de governança são, portanto, importantes 

para mitigar os riscos de fraude e engano entre os parceiros (WILLIAMSON, 1991).  

Uma tipologia comum de mecanismos de governança distingue entre mecanismos 

formais e informais de coordenação. Mecanismos formais podem tomar a forma de 

sistemas de controle e relatório através dos quais as organizações estruturam sua interação 

de maneira explícita e podem incluir estruturas de comando, sistemas de incentivo, 

procedimentos operacionais padrão e procedimentos documentados de resolução de 

disputas. Os sistemas sociais informais, no entanto, abrangem mecanismos de coordenação 

adicionais caracterizados por relações, e não por estruturas burocráticas (ALVAREZ et al., 

2010). 

Mecanismos de governança são necessários para facilitar as interações entre agentes 

econômicos, criar valor conjunto, obter vantagens competitivas relacionais que podem ser 

geradas por meio de investimentos específicos de relacionamento, promover troca de 

informações e compartilhamento de conhecimento e melhorar a eficiência nas relações 

cooperativas (HUANG; CHIU, 2018).  
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2.3.2 Mecanismos para práticas de Responsabilidade Social Corporativa e Economia 

Circular 

Quando as corporações concordam com seus objetivos e prioridades socioambientais, o 

próximo passo é considerar os mecanismos pelos quais estes objetivos devem ser 

alcançados. Isso envolve a seleção de um modo de governança que permita a entrega de 

resultados e, ao mesmo tempo, garanta que os recursos disponíveis sejam usados de forma 

eficaz (TRACEY et al., 2005).  

A implementação de uma política estratégica de responsabilidade social não constitui 

um simples trade-off entre os custos e benefícios de tal política, envolve vários atores e 

partes interessadas diferentes, localizados em diferentes contextos institucionais, que 

precisam encontrar e implementar novos padrões de coordenação (ACQUIER et al., 2017).   

A governança para a sustentabilidade pede a integração do conhecimento como meio de 

lidar com suas múltiplas dimensões e incertezas. A governança de múltiplos atores envolve 

interações público-privadas, necessárias para obter um acordo sobre ações sustentáveis 

entre os atores para projetar e estabelecer sistemas resilientes (SHIROYAMA et al., 2012).  

Pode-se argumentar que o “objetivo comum” criado pelas iniciativas de sustentabilidade 

pode criar uma visão compartilhada para todos os membros da rede (ALVAREZ et al., 

2010).  

Segundo Gimenez e Tachizawa (2012) as empresas precisam desenvolver mecanismos 

de governança personalizados para melhorar seu desempenho de sustentabilidade, 

mantendo o relacionamento com as partes interessadas e implementando estratégias 

sustentáveis. Em relação especificamente a Responsabilidade Social Corporativa, Husted 

(2003) coloca três formas de governança: internalização, colaboração e outsourcing.  

Essas estruturas correspondem as delimitadas também por Williamson (1981) como: 

livre mercado, formas híbridas e integração vertical. A decisão de internalizar as atividades, 

de comprar (terceirizar) atividades sob a forma de filantropia corporativa ou de colaborar 

com outras organizações é de grande importância para a capacidade da empresa de colher 

benefícios de tal atividade (HUSTED et al., 2010). 

Husted (2003) aponta duas dimensões que estão relacionadas aos custos comparativos 

desses modos de governança: centralidade e especificidade. Centralidade refere-se à 

proximidade entre a atividade da empresa e sua missão e objetivos. A centralidade é alta 

quando a atividade está intimamente relacionada à principal atividade comercial da 
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empresa e baixa quando não está relacionada ao core business. Essa dimensão é relevante 

para a decisão de governança, pois afeta os custos de motivação. Na medida em que as 

atividades estão intimamente relacionadas à missão e aos objetivos da empresa, a empresa 

tem maior capacidade de usar seus próprios sistemas de controle administrativo para avaliar 

as atividades e poder recompensar ou punir comportamentos consistentes com a missão da 

empresa (BURKE; LOGSDON, 1996).  

As atividades de Responsabilidade Social Corporativa também estão sujeitas a pressões 

para economizar nos custos de coordenação através da variável de especificidade, que se 

refere à medida em que a empresa é capaz de capturar uma parcela do fluxo de lucro gerado 

por seus investimentos. A especificidade é alta quando se trata de uma atividade que é 

inerentemente difícil de imitar e exclui facilmente os outros de seus benefícios, e baixa 

quando a atividade é fácil de duplicar e não consegue excluir os outros de seus benefícios 

por causa de sua a natureza como um bem público (HUSTED, 2003).  

Internalização 

A vantagem econômica da organização interna é que a empresa é capaz de se apropriar 

dos benefícios dos projetos, seja por meio de economia de custos em processos mais 

eficientes ou através de um prêmio de preço pago por novos produtos (HUSTED, 2003).  

Atividades mais ligadas ao core-business da empresa tendem a ser desenvolvidas 

internamente (HUSTED; SOUZA-FILHO, 2017; HUSTED, 2013) por causa da maior 

competência da empresa e, portanto, a maior capacidade de monitorar os destinatários por 

meio de seu sistema de controle administrativo (HUSTED et al., 2010). 

Uma importante implicação dessa abordagem é que ela permite que as corporações 

controlem a entrega de atividades, bem como o gasto de recursos. Também permite que as 

empresas construam um conjunto coerente de atividades que sejam integradas e 

consistentes com os objetivos estratégicos e suas capacidades organizacionais. Além disso, 

facilita a participação da comunidade e partes interessadas locais (TRACEY et al., 2005).  

Por outro lado, os custos irrecuperáveis associados a essa abordagem dificultam a 

realização de diferentes tipos de atividades por equipes de projeto internas. As habilidades 

e o conhecimento necessários para realização de forma eficaz, estão além do escopo da 

maioria das corporações. Uma estrutura de projeto interna só se torna viável quando os 

objetivos das iniciativas correspondem estreitamente com as atividades principais da 

empresa (TRACEY et al., 2005).  
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Figura 4 - Internalização 

 

Fonte: Husted, 2003 

Outsourcing 

Na terceirização, ou outsourcing, as empresas não têm responsabilidade pela execução 

do projeto, mas transferem essa atividade para organizações não-governamentais (ONGs) 

e outros terceiros. Esse tipo de governança faz sentido para projetos menos relacionados 

centralmente com a missão empresarial de uma empresa e, portanto, nos casos em que a 

empresa não dispõe de recursos e capacidades para desenvolver adequadamente projetos 

sociais e ambientais (HUSTED; SOUZA-FILHO, 2017).  

Essas transferências de iniciativas podem ser feitas pela corporação por meio de uma 

fundação corporativa, em nome próprio ou por meio de seus funcionários (HUSTED, 

2003). As fundações corporativas têm recebido alguma atenção, mas principalmente em 

relação à filantropia, pois elas são vistas como responsáveis pela contratação / coordenação 

de contribuições de caridade dificilmente relacionadas aos negócios centrais (SEITANIDI; 

CRANE, 2014).  

As fundações são formalizadas, com conselhos de administração e funcionários 

claramente definidos. Tais fundações corporativas estão cada vez mais profissionalizadas, 

com associações comerciais, programas de treinamento e outros ativos de conhecimento e 

treinamento específicos do setor. Além disso, estas aumentam a visibilidade das 

corporações como cidadãos corporativos valiosos, sinalizando para a comunidade que as 

empresas levam a sério seu papel social como membro contribuinte (MINEFEE et al., 

2015). 

As fundações proporcionam às empresas certas vantagens fiscais do que ter apenas um 

programa interno de doação. Uma corporação pode ter uma dedução fiscal ao transferir 

dinheiro para sua fundação. As fundações também permitem que as empresas suavizem 

seus padrões de doação de ano para ano e vinculem suas contribuições anuais de caridade 
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a seus lucros. Uma empresa pode, ainda, criar uma fundação para garantir que o dinheiro 

destinado a causas filantrópicas seja usado dessa maneira, independentemente do status da 

empresa (COY, 1991; MINEFEE et al., 2015). 

Uma variedade de tarefas que antes eram internalizadas sob uma governança não 

hierárquica está sendo terceirizadas para organizações parceiras. A externalização é 

encorajada pelas oportunidades de redução de custos, para acessar habilidades 

especializadas, ou para permitir que a empresa se concentre em tarefas críticas, 

terceirizando atividades não essenciais (ENDERWICK, 2018). 

Para as corporações, há várias vantagens nessa abordagem. Permite a troca de recursos 

entre organizações do terceiro setor em resposta a mudanças nas prioridades sociais, ou 

porque acreditam que outra organização beneficiária é capaz de atingir seus objetivos 

sociais de forma mais eficaz ou a um custo menor. Isso também permite ajustar seus níveis 

de despesa em relação ao desempenho da empresa. Assim, da perspectiva das corporações, 

é uma abordagem muito flexível, que proporciona altos níveis de poder sobre as 

organizações beneficiárias, mas baixos níveis de controle sobre como os resultados 

fornecidos. Já para as organizações do terceiro setor que dependem de filantropia e outras 

doações, ações como estas dificultam o planejamento de longo prazo (TRACEY et al., 

2005).  

Além disso, a abordagem de terceirização não permite o desenvolvimento de 

capacidades importantes, como o engajamento de partes interessadas, porque a empresa 

geralmente não lida diretamente com beneficiários, mas por meio da ONG terceirizada, o 

que efetivamente forma uma barreira entre a empresa e o beneficiário (HUSTED; SOUZA 

FILHO, 2017).  

Na escolha estratégica entre integração vertical e terceirização, uma marca enfrenta um 

trade-off fundamental. Sob a integração vertical, a marca é responsável por toda a 

responsabilidade legal, mas a marca controla totalmente as ações prejudiciais que geram 

responsabilidade. Chamamos as ações prejudiciais como o uso de fábricas inseguras e a 

imposição de horas extras excessivas. Em contrapartida, sob a terceirização, a marca tem 

apenas responsabilidade legal e social. No entanto, com a terceirização, a marca não pode 

controlar diretamente a violação do produtor (HUSTED, 2003).  
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Figura 5 - Outsourcing 

 

Fonte: Husted, 2003 

Colaboração 

No formato colaborativo, todas as partes são responsáveis pelo investimento, 

gerenciamento e resultados de suas iniciativas compartilhadas. Os parceiros investem 

recursos na colaboração, que pode incluir recursos humanos, materiais e financeiros, entre 

outros (HUSTED; SOUZA-FILHO, 2018).  

As colaborações permitem que a empresa participe de projetos sociais contribuindo com 

seus recursos, como a capacidade gerencial ou a estruturação de transações financeiras, 

junto com outras organizações que possuem maior expertise com um dado problema social 

(HUSTED et al., 2010).  

Na colaboração, a intensidade de incentivo é maior comparada a uma estrutura híbrida 

do que para um projeto direto, mas mais fraca do que no caso de contribuições filantrópicas, 

dado que a aliança entre as duas organizações exige que eles resolvam discordâncias, em 

vez de simplesmente trocar parceiros (HUSTED et al., 2010).  

Quando busca uma oportunidade sustentável, a colaboração entre empresas é uma 

importante estrutura de governança por várias razões. Quando as empresas vendem 

produtos e serviços sustentáveis para os usuários finais, eles precisam considerar a 

sustentabilidade em toda a cadeia de fornecimento e, portanto, é necessário colaborar com 

os parceiros da cadeia de suprimentos. Além disso, a adoção de tecnologias sustentáveis 

pode ser acelerada quando são implementados sistemas indiferentes, e a colaboração 

intersetorial entre empresas permitirá, assim, a difusão de inovações sustentáveis 

(NIESTEN et al., 2017).  O formato de governança colaborativo produz os maiores 

benefícios de desempenho ambiental, social e de governança corporativa (ESG), seguido 

pela realização internamente na empresa e pela terceirização (HUSTED; SOUSA-FILHO, 

2017). 
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Parcerias entre corporações e empresas de cunho socioambiental levantam a 

possibilidade de corporações irem além de doações filantrópicas em direção a uma forma 

mais sustentável de intervenção envolvendo compromissos de longo prazo com as 

comunidades. Ao mesmo tempo eles mudam a natureza de qualquer colaboração 

permitindo que os relacionamentos prossigam com base na mútua vantagem, alargando 

assim o seu apelo e alcance. Relações de poder são transformadas porque os parceiros são 

vistos como fontes de valiosos ativos, conhecimento e experiência, em vez de beneficiários 

de patrocínio ou caridade (TRACEY et al., 2005).  A organização de contratos entre os 

parceiros participantes nos fluxos de materiais revelou-se uma importante situação 

estratégica (FISCHER; PASCUCCI, 2017). 

Figura 6 - Colaboração 

 

Fonte: Husted, 2003 

Na tabela abaixo são detalhados os pontos fortes e fracos de cada estrutura de 

governança de acordo com Tracey et al. (2005): 

Quadro 4 - Pontos Fortes e Fracos das Estruturas de Governança 

Abordagem Pontos Fortes Pontos Fracos 

Outsourcing 

(ou 

terceirização) 

- Permite que as empresas troquem 

recursos entre organizações do terceiro 

setor em resposta a mudanças nas 

prioridades sociais, ou porque 

acreditam que outra organização 

beneficiária é mais capaz de alcançar 

seus objetivos. 

- Permite que as empresas ajustem os 

gastos em relação ao desempenho. 

- Empresas têm pouco controle sobre a 

entrega dos resultados 

- Muitas organizações do terceiro setor não 

têm capacidade para alcançar resultados 

eficazes 

- As organizações do terceiro setor tornam-

se dependentes das corporações, sufocando 

assim a inovação social 

- Planejamento para o longo prazo é difícil 

porque doações são geralmente concedidas 

por períodos finitos 

- Muitas organizações do terceiro setor 

carecem de responsabilidade e legitimidade 
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local e efetivamente formam uma barreira 

entre as corporações e as comunidades. 

Internalização 

- Permite que as corporações controlem 

a entrega de atividades, bem como as 

despesas de recursos 

- Permite que as corporações integrem 

a responsabilidade social em suas 

operações e garantam que os objetivos 

sejam consistentes com os objetivos 

estratégicos e as capacidades da 

empresa. 

- Facilita a participação da comunidade 

porque a corporação trabalha 

diretamente com as partes interessadas 

locais 

- Requer altos níveis de investimento, com 

muitas empresas incapazes ou não desejosas 

de arcar com os custos de empregar os 

conhecimentos relevantes internamente. 

- Os elevados custos irrecuperáveis 

dificultam às empresas ajustar o âmbito e a 

escala das suas atividades de RSE em 

resposta às mudanças de prioridades 

Colaboração 

- Permite que corporações e 

organizações do terceiro setor 

desenvolvam e implementem 

estratégias conjuntas para lidar com 

problemas sociais. 

- Dá um certo grau de segurança e 

estabilidade às organizações do 

terceiro setor e aumenta sua capacidade 

de gerar resultados sociais 

- Organizações do terceiro setor 

permanecem fortemente dependentes da 

transferência de recursos de corporações.  

- Como na abordagem de contribuições 

beneficentes, a organização do terceiro setor 

forma uma barreira entre corporações e 

comunidades 

Fonte: Tracey et al., 2005 
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CAPÍTULO 3 - QUADRO TEÓRICO 

Esta seção é destinada a consolidar os principais conceitos a serem trabalhados e 

apresentar as proposições do trabalho.   

3.1 Principais Conceitos 

Abaixo uma imagem ilustrando os principais conceitos trabalhados nesse trabalho. As 

estruturas de governança podem ser de três tipos: internalização, colaboração e 

terceirização (HUSTED; SOUZA-FILHO, 2017; HUSTED et al., 2010; TRACEY et al., 

2005; HUSTED, 2003; FARINA et al., 1997; WILLIAMSON, 1991). Essas estruturas são 

definidas a partir de atributos, que são características que minimizam os custos de transação 

envolvidos. Os atributos utilizados neste trabalho são os delimitados por Husted (2003): 

centralidade e especificidade.   

Figura 7 - Relacionamento entre os conceitos apresentados 

 

Fonte: Elaborada pela Autora 

As práticas de Economia Circular estudadas no trabalho são divididas pelas etapas de 

produção: BOL, MOL e EOL. A partir destas práticas, buscou-se identificar na literatura 

qual estrutura de governança utilizada para sua aplicação. O resultado deste cruzamento 

pode ser encontrado no quadro 5. 
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Quadro 5 - Cruzamento entre práticas de Economia Circular e Mecanismos de Governança 

Práticas de BOL Autor 
Mecanismo de 

Governança 
Evidência 

Ecoeficiência na 

Produção 

Su et al. (2013)  Internalização 

"No nível micro, na área de produção, as fábricas e os produtores de produtos agrícolas são 

incentivados ou obrigados a adotar uma produção mais limpa e um design ecológico [...] A 

produção mais limpa é uma estratégia para abordar a geração de poluição, bem como o uso eficiente 

de recursos em todas as etapas do processo de produção" 

Govindan e 

Hasanagic 

(2018) 

Colaboração 

"Produção mais limpa: este cluster inclui o aumento da ecoeficiência na produção, compras mais 

limpas, cooperação com outras empresas e a implementação de novos caminhos de sistemas 

logísticos". 

Zhu et al. 

(2010) 
Colaboração 

"A cooperação da cadeia de fornecimento orientada ao meio ambiente também pode contribuir para 

o desempenho econômico devido à melhoria da eficiência na concepção de produtos e processos, 

onde os resíduos são reduzidos por meio de uma melhor coordenação e cooperação com 

fornecedores e clientes". 

Cadeia de 

Fornecimento 

Verde 

Lieder e Rashid 

(2016) 
Colaboração 

"Redes de cadeia de suprimentos sustentáveis como um meio adequado de projetar sistemas ciclo 

fechado". 

 Zhu et al., 2010 Colaboração 

"O comprometimento dos atores empresariais com a proteção ambiental e a participação do público 

englobando fornecedores e clientes na cadeia de suprimento refletem a importância da cooperação 

da cadeia de fornecimento orientada ao meio ambiente para que um modelo de economia circular 

seja implementado com sucesso". 
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Winkler (2011) Colaboração 

"Os sistemas de produção ecológicos só fazem sentido se for possível resolver conflitos entre 

objetivos econômicos e ambientais. Essa meta desafiadora parece ser mais eficaz no nível da cadeia 

de suprimentos do que no nível da empresa, porque muitos impactos ambientais negativos dos 

processos de produção são evitáveis se as empresas cooperarem na concepção, fornecimento e 

produção e entrega de mercadorias". 

Ecodesign dos 

Produto 

Zhu et al. 

(2010) 
Colaboração 

"A cooperação da cadeia de fornecimento orientada ao meio ambiente também pode contribuir para 

o desempenho econômico devido à melhoria da eficiência na concepção de produtos e processos, 

onde os resíduos são reduzidos por meio de uma melhor coordenação e cooperação com 

fornecedores e clientes". 

Su et al. (2013)  Internalização 

"No nível micro, na área de produção, fábricas e produtores de produtos são encorajados ou 

obrigados a adoptar produção e design ecológico. [...] O design ecológico envolve o tratamento 

proativo de atributos ambientais no estágio inicial do processo de desenvolvimento de produtos, a 

fim de minimizar os impactos ambientais negativos de um produto durante todo o seu ciclo de vida" 

Ghisellini, 

Cialani e Ulgiati 

(2016) 

Internalização 

"Dentro dos processos de produção da empresa, o design ecológico ou o design verde e o design 

para o meio ambiente (assim como a produção mais limpa) são as principais estratégias, a serem 

consideradas como preparatórias para a Economia Circular". 

Substituição de 

Materiais 

Manninen et al. 

2018 
Colaboração 

"Os institutos de pesquisa também são considerados importantes interessados, porque podem 

auxiliar no desenvolvimento de substitutos para o cimento, uma das matérias-primas da madeira, 

por exemplo”. 

Kalmykova et 

al.(2018) 
Colaboração 

“O envolvimento voluntário da comunidade e de diferentes partes interessadas na organização de 

plataformas de compartilhamento e na orientação sobre reparo e substituição de produtos". 
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Compartilhamento 

de subprodutos 

entre empresas 

Lieder e Rashid 

(2016) 
Colaboração 

"No nível inter-empresa colaboração e sinergias são permitidas através de proximidade geográfica, 

levando a simbiose industrial, que inclui troca física de materiais, energia, água e subprodutos com 

o objetivo de alcançar vantagem competitiva como um coletivo abordagem" 

Su et al. (2013) Colaboração 
"Em um parque ecoindustrial, as empresas compartilham infraestrutura e serviços comuns e 

comercializam subprodutos industriais como calor, energia, efluentes e resíduos industriais". 

Zhu et al. 

(2010) 
Colaboração 

“Diferentemente do modelo tradicional de produção linear de recursos, produtos a resíduos, uma 

abordagem de Economia Circular exige que atividades econômicas sejam organizadas com um 

mecanismo de feedback que imite o ecossistema natural por meio de um processo de transformação 

de recursos naturais em produtos manufaturados, subprodutos de fabricação usados como recursos 

para outros indústrias ". 

Kalmykova et 

al. (2018) 
Colaboração 

“Nos níveis regional e local, o exemplo mais comum de implementação sistêmica da Economia 

Circular são os parques industriais, em particular os chamados parques ecoindustriais. [...] Simbiose 

industrial significa intercâmbio e / ou compartilhamento de recursos, serviços e subprodutos entre 

empresas”. 

Práticas de MOL Autor 
Mecanismo de 

Governança 
Evidência 

Recuperação de 

materiais e produtos 

De los Rios e 

Charnley (2017) 
Colaboração 

"Desenvolvimento de negócios de serviços e propostas de produtos recondicionados, fomentados 

pela criação de relacionamentos com clientes e colaboração para a logística reversa". 

Manninen et al. 

(2018) 
Colaboração 

"Modelos de negócios circulares exigem o desenvolvimento de novas redes de valor que permitam 

que os produtos sejam devolvidos do cliente ao fabricante ou a outros prestadores de serviços para 

executar atividades como reutilização, reciclagem e reparo". 
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Kalmykova et 

al. (2018) 
Colaboração 

"O envolvimento voluntário da comunidade e de diferentes partes interessadas na organização de 

plataformas de compartilhamento e na orientação sobre reparo e substituição de produtos". 

Singh e 

Ordonez (2016) 
Colaboração 

"A Economia Circular defende a coleta seletiva e a utilização de materiais recuperados dentro da 

mesma cadeia de produtos. Isso ajudaria a atingir a máxima eficiência (material, econômica e 

ambiental) gerenciando e compartilhando coletivamente as atividades entre os atores da cadeia de 

valor do produto". 

Produto como um 

serviço ou Sistema 

de Serviço do 

Produto 

Tukker (2015) Colaboração 

"[...] vários autores enfocam métodos de seleção de parceiros e construção e avaliação de redes 

colaborativas, que é apenas o primeiro passo para estabelecer uma cadeia de suprimentos de Sistema 

de Serviço do Produto que funcione adequadamente, na qual todos os parceiros compartilhem 

relevantes informações, alinharam os incentivos e experimentaram benefícios equilibrados". 

Govindan e 

Hasanagic 

(2018) 

Colaboração 
"Modelos de colaboração enfatizam compartilhamento, empréstimo, aluguel, a ideia básica é a 

propriedade compartilhada entre vários consumidores". 

Manninen et al. 

(2018) 
Colaboração 

"O Tool Renting Shed representa a categoria “share”, maximizando a utilização de produtos, 

compartilhando os usuários mais antigos, mas ao mesmo tempo, virtualizando o serviço através do 

aluguel on-line. Além disso, a abordagem sistêmica ajuda a entender que as atividades de uma 

empresa não necessariamente de forma direta, mas indiretamente, preenchem a criação de valor por 

meio dos stakeholders". 

Sistema de 

devolução e troca 

Zhu et al. 

(2010) 
Colaboração 

"O sucesso do modelo de Economia Circular exige melhorias ambientais além das fronteiras 

organizacionais para envolver a coordenação externa com parceiros a montante para obter insumos 

ecologicamente corretos e com parceiros a jusante para cooperar em práticas de gerenciamento 

ambiental como retorno, reutilização e reciclagem de produtos". 
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Manninen et al. 

(2018) 
Colaboração 

"Modelos de negócios circulares, com foco na redução, fechamento e redução de loops exigem o 

desenvolvimento de novas redes de valor que permitam que os produtos sejam devolvidos do cliente 

ao fabricante ou outros fornecedores de serviços para realizar atividades como reutilização, 

reciclagem e reparo". 

Kalmykova et 

al. (2018) 
Colaboração 

"Os clientes satisfeitos com os produtos retornarão ao fabricante para prolongar a vida útil dos 

produtos e manter seus recursos preferidos". 

Revenda de 

produtos 

Reike, 

Vermeulen e 

Witjes (2018) 

Colaboração 

"No geral, mais comumente, "reutilização" se aplica a um segundo consumidor de um produto que 

dificilmente precisa de adaptações e funciona "como novo", "com o mesmo propósito", "sem 

renovação" e "sem retrabalho" ou "sem reparo". Do ponto de vista do consumidor, isso implica a 

compra de segunda mão, ou encontrar um comprador para um produto que não estava ou quase não 

está em uso, possivelmente após alguma limpeza ou pequenas adaptações para restauração de 

qualidade pelo consumidor”. 

Parajuly e 

Wenzel (2017) 
Colaboração 

"A revenda em potencial ou o valor material intrínseco em si pode não ser suficiente para criar um 

negócio lucrativo para todos os tipos de produtos e, portanto, exigirá um esforço coletivo dos 

interessados. Um melhor mecanismo de incentivo, que inclua os municípios, os recicladores, as 

partes interessadas no mercado de reutilização e os produtores, deve ser buscado". 

Ellen Macarthur 

Foundation 

(2018) 

Colaboração 
"Ajudar os clientes a revender seus produtos é uma área fundamental para os varejistas. Os clientes 

podem ver benefícios claros e têm apetite por esquemas liderados por varejistas". 

Práticas de EOL Autor 
Mecanismo de 

Governança 
Evidência 

Logística Reversa De los Rios e 

Charnley (2017)  
Colaboração 

"Desenvolvimento de colaborações e parcerias com clientes e revendedores para suporte a 

remarketing e  logística reversa". 
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Zhu et al. 

(2010) 
Colaboração 

"Nas cadeias de suprimento de ciclo fechado, o fluxo total de material de fornecedores para 

fabricantes, distribuidores, varejistas e consumidores finais é considerado (cadeia de suprimentos 

futura), bem como o fluxo reverso de produtos usados (cadeia reversa de fornecimento)". 

Lewandowski 

(2016) 
Colaboração "A logística reversa pode exigir diferentes parceiros, canais e relações com o cliente". 

Reuso, Reciclagem, 

Reparação e 

Remanufatura 

Lieder e Rashid 

(2016) 
Outsourcing 

"Atividades como a remanufatura, que geralmente são consideradas economicamente benéficas, mas 

são atualmente consideradas como negócios secundários, muitas vezes terceirizados e operados por 

empresas terceirizadas". 

Manninen et al. 

2018 
Outsourcing 

"Modelos de negócios circulares, com foco na redução, fechamento e redução de loops exigem o 

desenvolvimento de novas redes de valor que permitam que os produtos sejam devolvidos do cliente 

ao fabricante ou outros fornecedores de serviços para realizar atividades como reutilização, 

reciclagem e reparo". 

Singh e 

Ordonez (2016) 
Colaboração 

“Tanto a Economia Circular quanto os exemplos revisados consideraram importante manter os 

recursos materiais dentro do sistema socioeconômico, em vez de optar por soluções como 

recuperação ou descarte de energia. Os exemplos forneceram casos de diferentes atores recirculando 

materiais, em vez de indústrias separadas operando isoladamente”. 

Recuperação de 

Energia  

Manninen et al. 

(2018) 
Outsourcing 

"Os intervenientes importantes para o caso da lenha são as autoridades regionais, porque 

estabelecem as regulamentações (por exemplo, planeiam e decidem os locais de recepção de 

resíduos) para resíduos de construção e demolição." 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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3.2 Proposições 

Como identificado no quadro 5, a colaboração é uma forma de governança 

frequentemente encontrada. A colaboração entre as empresas é importante para estimular 

a transição para uma sociedade mais sustentável (NIESTEN et al., 2017). Do ponto de 

vista organizacional, empresas engajadas com a Economia Circular são mais 

interdependentes pois sua complexidade é maior quando comparadas a empresas que 

englobam relações de cadeia de suprimentos lineares. Interdependências são criadas pois 

os materiais precisam ser gerenciados conjuntamente, ou porque os ativos ou as 

competências complementares precisam ser em conjunto, para, por exemplo, reutilizar e 

recondicionar materiais (FISCHER; PASCUCCI, 2017). 

A própria natureza da Economia Circular, como uma abordagem integrativa multi ator, 

aponta para a importância das redes para: capacitação; cooperação em pesquisa e 

investimento; compartilhamento de materiais e subprodutos e; gerenciamento de 

utilidades e infraestruturas comuns. O estabelecimento dessas colaborações é geralmente 

motivado por agentes interessados em redução de custos, economias de escala e menor 

exposição aos preços dos recursos (DE JESUS et al., 2018).  

Quando as empresas vendem produtos e serviços sustentáveis para os usuários finais, 

precisam considerar a sustentabilidade em toda a cadeia de fornecimento e, portanto, é 

necessário colaborar com os parceiros da cadeia de suprimentos. Além disso, a adoção de 

tecnologias sustentáveis pode ser acelerada, a colaboração intersetorial entre empresas 

permitirá a difusão mais fácil de inovações sustentáveis (NIESTEN et al., 2017).  

De acordo com os conceitos de especificidade de ativos, a empresa internaliza quanto 

mais importante for o ativo em questão para as atividades da organização 

(WILLIAMSON, 1991). No caso da colaboração, uma forma de governança híbrida, a 

empresa colabora, pois, o ativo não é tão específico, a ponto de internalizar, mas também 

é preciso algum controle na atividade tendo em vista sua importância para a empresa.  

Segundo Husted (2003), a empresa internaliza as práticas quando as atividades estão 

diretamente relacionadas à missão da empresa, ou seja, alta centralidade. No caso da 

colaboração, a atividade em questão pode estar relacionada, mas não requer controle 

suficiente para internalizá-la.  

Partindo deste cenário, chegamos na primeira proposição: 
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(1) A colaboração é a estrutura de governança mais utilizada para aplicação das 

práticas de Economia Circular.  

Nesta era de intensificação da concorrência global, as empresas estão procurando 

maneiras de obter uma vantagem competitiva sustentável. Uma das alternativas é a 

produção de bens com design superior para seus mercados-alvo (KOTLER; RATH, 

1984). Produtos eco inovadores estão ganhando reconhecimento substancial entre os 

consumidores (DEY et al., 2019). 

Nesta lógica, as atividades que envolvem a etapa BOL, como o desenvolvimento de 

produto é uma etapa crítica e, portanto, com alta especificidade e centralidade. Isso faria 

com que as empresas internalizassem essas atividades. Ao contrário da fase BOL, as 

práticas das fases MOL e EOL têm um acesso mais limitado às informações relacionadas 

ao produto (JUN, et al., 2007).  

 Neste contexto, chegamos a segunda proposição: 

(2) As atividades relacionadas ao core da empresa são internalizadas e estão 

presentes na fase de design do produto e sua produção (BOL).  

A centralidade é alta quando a atividade está intimamente relacionada à principal 

atividade comercial da empresa e baixa quando não está relacionada ao core business 

(HUSTED, 2003). As ações presentes em EOL envolvem a destinação final dos produtos, 

que não estão relacionadas a atividade principal da empresa.  

Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca que o tratamento final dos 

resíduos deve ser realizado por cooperativas. A implementação e operacionalização do 

sistema de logística reversa deve priorizar a participação de cooperativas ou outras formas 

de associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis.  

Partindo deste contexto, chegamos na terceira proposição:  

(3) A terceirização das práticas de EC ocorrem principalmente na fase EOL 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA  

Considerando o objetivo da pesquisa, a metodologia para condução do levantamento 

dos dados de campo conta com a realização de entrevistas em profundidade com 

empresas. Entrevistas em profundidade são mais apropriadas para situações em que você 

deseja fazer perguntas abertas que suscitam profundidade de informações de 

relativamente poucas pessoas (GUION et al., 2001).  

As entrevistas qualitativas e em profundidade usam um método aberto e orientado a 

descobertas, que permite ao entrevistador explorar as perspectivas do entrevistado sobre 

um assunto (GUION et al., 2001). Kvale (1996) coloca sete estágios de condução de 

entrevistas em profundidade: tematização, design, entrevista, transcrição, análise, 

verificação e reporte.  

Na tematização, o objetivo das entrevistas é levantado e a descrição do tópico é 

apresentada, identificando o que o pesquisador deseja saber. Na etapa de design, a 

maneira de obter essas informações através do processo de entrevista é definida. A 

terceira etapa é a realização da entrevista. Neste momento o entrevistador tem um papel 

de orientar o entrevistado através de uma conversa até percorrer todas as questões 

importantes a serem exploradas. A próxima etapa é a da transcrição que consiste na 

passagem do discurso oral para o texto escrito. A transcrição envolve a criação de um 

texto literal de cada entrevista (GUION et al., 2001; KVALE, 1996).  

A etapa de análise envolve reler as transcrições das entrevistas para identificar temas 

emergentes. Com base no objetivo e tópico da investigação, e a natureza do material da 

entrevista, o entrevistador deve identificar o método de análise mais adequado. A etapa 

da verificação envolve verificar a credibilidade das informações coletadas. O pesquisador 

deve avaliar a generalização, a confiabilidade e a validade dos resultados da entrevista. 

Na etapa de relatórios, as conclusões do estudo e os métodos utilizados são comunicados 

(GUION et al., 2001; KVALE, 1996). 

A seleção da amostra de empresas pertinentes ao estudo seguiu os critérios abaixo:  

(1) Empresas que apresentam modelos de negócio circulares; 

(2) Empresas que não são modelos de negócio circulares, mas incorporam práticas de 

circularidade em seus processos.  
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 Referente ao ponto (1), buscou identificar os mecanismos de governança e práticas de 

empresas que apresentam a Economia Circular como foco do seu negócio. O ponto (2) 

foi incluído como critério para entender como as empresas que já apresentam um negócio 

consolidado incorporam práticas de Economia Circular e como se organizam para isso.  

Após a seleção das empresas potencialmente participantes, estas foram convidadas a 

participar do estudo. O convite para participação ocorreu por e-mail ou contato direto 

com estas empresas em eventos e workshops.  

Foram realizadas entrevistas com seis empresas, detalhadas a seguir:  

Quadro 6- Detalhes das Entrevistas Realizadas 

Empresa Setor Tipo Resp. Entrevistas Caso 

Empresa 

A 
Têxtil 

Modelo de 

Negócio 

Circular 

CEO da 

Empresa 

2 entrevistas 

presenciais 

com 1 

responsável 

Negócio 

Social para 

destinação 

adequada a 

uniformes. 

Empresa 

B 
Energia 

Empresa 

Tradicional 

Especialista 

de Sust. 

 

1 entrevista 

presencial 

com 1 

responsável 

Geração de 

Energia a 

partir do 

bagaço da 

cana de 

açúcar. 

Empresa 

C 
Embalagens 

Modelo de 

Negócio 

Circular 

Gestor de 

Projetos 

e Gestor de 

Operações 

2 entrevistas 

presenciais 

com 2 

responsáveis 

Selo de 

garantia da 

destinação 

correta de 

embalagens. 

Empresa 

D 
Embalagens 

Empresa 

Tradicional 

Especialista

em 

Economia 

Circular 

2 entrevistas, 

presencial e 

por telefone, 

com 1 

responsável 

Aplicação de 

práticas de 

Economia 

Circular no 

produto. 

Empresa 

E 

Comércio 

Varejista 

Empresa 

Tradicional 
Analista de 

Meio 

2 entrevistas, 

presencial e 

por telefone, 

Aplicação de 

práticas de 

Economia 
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Antes do contato com as empresas foi realizada uma pesquisa inicial com dados 

secundários, visando fornecer uma visão macro das operações e ajudando a guiar a 

conversa com os participantes. Após essa pesquisa inicial, foram realizadas entrevistas.  

As entrevistas seguiram um formato semi-estruturado, buscando ser realizada de forma 

conversacional, com perguntas fluindo de respostas anteriores, quando possível (GUION 

et al., 2001). As entrevistas são uma maneira altamente eficiente de coletar dados ricos e 

empíricos, especialmente quando o fenômeno de interesse é altamente episódico e pouco 

frequente (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007).  

As entrevistas foram realizadas tanto presencialmente ou por telefone, a depender da 

localização da empresa e da disponibilidade dos participantes e seguiram o protocolo de 

pesquisa, visando garantir a confiabilidade das informações. O protocolo foi 

desenvolvido com base nos objetivos específicos da pesquisa e na literatura revisada 

(apêndice C). Na empresa A foi realizado o teste piloto, permitindo adequações no 

protocolo para o desenvolvimento das demais entrevistas. 

Além das entrevistas foram utilizadas fontes adicionais de dados como: materiais 

disponibilizados pelas empresas, relatórios anuais, notícias na mídia, website e materiais 

de comunicação da empresa.  

Após a realização das entrevistas, seguiu-se para a análise de dados. O processo de 

análise se baseou em uma codificação dos dados (CORBIN; STRAUSS, 1990). Baseado 

Ambiente e 

Facilities 

com 2 

responsáveis 

Circular na 

operação. 

Empresa 

F 
Química 

Empresa 

Tradicional 

Especialista 

em EC 

1 entrevista 

por telefone 

com 1 

responsável 

Aplicação de 

práticas de 

Economia 

Circular no 

produto. 

Total 

6 

empresas  

5       

setores 

2 modelos 

circulares 

4 empresas 

tradicionais 

- 
10 entrevistas 

8 pessoas 
- 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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no quadro teórico (figura 7), foi elaborada uma estrutura de códigos para viabilizar a 

análise dos resultados. 

Quadro 7 - Estrutura de Códigos 

              

  Estruturas de Governança Código 

 

Práticas por Etapa do Ciclo de 

Produção 
Código   

  Internalização IN 
 

Beginning of Life (BOL) BOL   

  Colaboração CL 
 

Ecoeficiência na Produção EP   

  Terceirização TE 
 

Cadeia de Fornecimento verde CF   

  
   

Ecodesign dos Produto ED   

  Atributo 1 - Centralidade Código 
 

Substituição de Materiais SM   

  Alta Centralidade AC 
 

Middle of Life (MOL) MOL   

  Baixa Centralidade BC 

 

Compartilhamento de subprodutos 

entre empresas 
CS   

  
   

Recuperação de materiais e produtos RM   

  Atributo 2 - Especificidade Código 
 

Produto como um Serviço OS   

  Alta Especificidade AE 
 

Sistema de devolução e troca SD   

  Baixa Especificidade BE 
 

Revenda de produtos RP   

    

 
End of Life (EOL) EOL   

  
   

Logística Reversa LR   

  

   

Reuso, Reciclagem, Reparação e 

Remanufatura 
RR   

  
   

Recuperação de energia RE   

             

Fonte: Elaborado pela Autora 
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CAPÍTULO 5 – EMPRESAS 

5.1 Empresa A 

5.1.1 Setor 

O Brasil é o país que possui a maior Cadeia Têxtil do Ocidente. A indústria gera 1,5 

milhão de empregados diretos e 8 milhões de indiretos.  O país conta com 27,5 mil 

empresas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE 

CONFECÇÃO, 2017). As indústrias têxtil e de vestuário desempenham um papel 

importante no progresso econômico de muitos países em desenvolvimento, contribuindo 

para criação de empregos e da riqueza (PINHEIRO et al., 2019).  

O processo de fabricação têxtil é caracterizado pelo alto consumo de recursos como 

água, combustível e uma variedade de produtos químicos em uma longa sequência de 

processos, gerando uma carga significativa para o meio ambiente (PARISI et al., 2015). 

No caso das indústrias têxtil e de vestuário, o consumo vem aumentando constantemente, 

principalmente no ramo de confecções, que gera grandes quantidades de resíduos pós-

industriais (PINHEIRO et al., 2019).  

A literatura mostra que o aumento da reutilização e reciclagem poderia reduzir 

potencialmente a produção de fibras têxteis virgens e, no caso de reutilização, também 

evitar que os processos de engenharia continuem a sua produção no ciclo de vida dos 

produtos têxteis, reduzindo assim o impacto ambiental. Em geral, a reutilização e a 

reciclagem de têxteis reduzem o impacto ambiental em comparação com a incineração e 

o aterro (SANDIN; PETERS, 2018).  

5.1.2 Empresa  

 Empresa A está situada na cidade de São Paulo, conta com 8 pessoas na equipe e gera 

soluções ambientais através do descarte de uniformes profissionais das empresas.  

Os uniformes de diferentes companhias geralmente são incinerados por conta da 

preocupação com reputação e uso indevido por pessoas que não sejam funcionários. As 

empresas trocam uniformes continuamente (em geral, anualmente), o que gera um 

volume muito grande de materiais descartados.  A Empresa A atua diretamente nessa 

atividade, reaproveitando os uniformes para produção de brindes e cobertores para 

população desfavorecida.  
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A companhia surgiu como forma de proporcionar uma solução aos retalhos do 

processo produtivo da empresa do pai de um dos sócios. Uma das alternativas foi contratar 

cooperativas de costureiras para fazer um trabalho de utilização de retalhos para a 

realização de brindes, fazendo uso da técnica de upcycling, ou seja, convertendo materiais 

em novos de maior qualidade e maior funcionalidade (KALMYKOVA et al., 2018).  

Depois disso, um dos clientes da empresa do pai dos sócios buscou uma solução para 

o pós-consumo dos uniformes. Novamente, as cooperativas de costureiras permitiram 

uma destinação para estes resíduos, utilizando os uniformes para fazer brindes.  

Os sócios identificaram que algumas empresas tinham preocupação com a utilização 

indevida dos uniformes depois de descartados e os destinavam para a incineração. As 

empresas que não tinham essa preocupação, faziam a doação dos uniformes. Com isso, 

percebeu-se que não havia uma solução integrada aderente a legislação e adequada tanto 

ao aspecto ambiental quanto de segurança. Assim, os dois funcionários da empresa de 

uniformes resolveram criar a Empresa A.  

Ao final de 2014, os sócios tiveram a oportunidade de fazer um curso sobre 

Responsabilidade e Empreendedorismo Social. Nesta ocasião, desenvolveram o plano de 

negócios da Empresa A, que foi premiado com um capital semente de 20 mil reais, uma 

viagem para o Peru para conhecer outros negócios sociais e uma incubação da NeSst, 

organização que proporciona às companhias de impacto social as ferramentas e o capital 

necessário para lançar negócios sustentáveis. 

Em relação ao modelo de negócio, a NeSst e, principalmente, a Worth a Million 

apoiaram a empresa. A Worth a Million é uma pré-aceleradora de negócios sociais e start-

ups que apoiou a Empresa A com uma pré-aceleração de negócios, auxiliando na 

identificação do propósito da empresa e das ferramentas de mercado. Depois de 6 meses 

de pré-aceleração, iniciou-se o período de aceleração por mais de um ano. Desde agosto 

de 2018, a Fundação Dom Cabral apoia a empresa no desenvolvimento de sua estratégia 

e no aperfeiçoamento da gestão.  A empresa ainda conta com a colaboração da NeSst que 

os apoiam com mentoria e com doações financeiras.  

Inicialmente a destinação utilizada era através de cooperativas de costureiras que 

utilizavam os resíduos têxteis para produzir bolsas, mochilas, animais de pelúcia, camas 

para animais de estimação. Apesar da grande identificação dos clientes com essa 

proposta, o preço ainda era alto. Nas palavras de um dos fundadores, “não era possível 
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com uma solução artesanal, através das cooperativas de costureiras, resolver um problema 

industrial”.  Para isso, outra solução encontrada foi o desfibramento e um processo de 

remanufatura e reciclagem.  

Segundo um dos fundadores, a forma de comunicação com os clientes é fundamental 

para a empresa. É preciso mostrar ao cliente que a Empresa A pode agregar valor ao 

cliente por meio da comunicação. Em suas palavras:   

“Argumentamos que é preciso pagar mais por um serviço com 

valor social e ambiental agregado do que pagar para destinar os 

uniformes para aterros ou incineração. Agregamos valor em 

comunicação”. 

A empresa conta com responsáveis internos para realizar a prospecção de clientes e 

garantir que o relacionamento com estes clientes seja satisfatório. Esse processo é todo 

realizado através de equipe interna, sem a presença de terceiros no diálogo com as 

empresas clientes.  

O processo de logística reversa se inicia com o transporte dos uniformes e a posterior 

entrega dos materiais já trabalhados. Este é um ponto de negociação entre a Empresa A e 

os clientes. Pode ser realizado pelas próprias empresas geradoras dos resíduos ou por uma 

empresa de logística contratada pela Empresa A para realizar o transporte.  

Após a retirada do material, a Empresa A destina esses uniformes a uma cooperativa 

de catadores parceira, responsável pelo controle dos recebidos, remoção dos aviamentos 

e retirada das marcas. Esta cooperativa fornece aos cooperados uma remuneração acima 

da média do mercado e emprega ex-presidiários e refugiados.  

Depois de passar pela cooperativa, começa o trabalho de remanufatura e reciclagem. 

Este material pode ser destinado a um fornecedor que faz o desfibramento do tecido e 

depois para outro parceiro que produz cobertores populares. Outro destino para o material 

são as cooperativas de costureiras que produzem brindes.  

Tanto a cooperativa de catadores, quanto os desenvolvedores das mantas e as 

cooperativas de costureiras são fornecedores e contam com outras parcerias além da 

Empresa A. Tanto a contratação da Empresa A pelos clientes, quanto a contratação dos 

fornecedores pela Empresa A é feita por meio de contratos.  
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Inicialmente, os fornecedores foram selecionados com base na disponibilidade e, 

devido ao início das operações, sem muito cuidado nesta seleção. No entanto, a empresa 

já vem mudando este processo para incluir questões de periodicidade de verificação das 

entregas, por exemplo.  

Também são desenvolvidos trabalhos de inovação. O primeiro é um fio formado do 

material de desfibramento. A ideia é com esse material fechar o ciclo de produção, 

transformando o resíduo em novos materiais. O processo ainda não é possível, mas 

passível de aperfeiçoamento. Outro material é uma placa desenvolvida por uma designer, 

uma mistura do material desfibrado e uma resina biodegradável oriunda da mamona. Esse 

material ainda está em desenvolvimento. A empresa está em busca de apoio para estudar 

aplicações para o material.  

Em 2017 a Empresa A conquistou o certificado de “Empresas B”. Também conquistou 

prêmios como o Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo e o Prêmio Latino 

América Verde. A empresa conta com oito colaboradores e espera no ano de 2019 tornar 

o modelo de negócio sustentável, sem necessitar de doações externas de apoiadores. 

5.2 Empresa B 

5.2.1 Setor 

As fontes renováveis representaram 83,7% da capacidade instalada de geração de 

energia elétrica brasileira em abril de 2019. A biomassa representa 8,9% desta capacidade 

instalada (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2019). O Plano Decenal de Energia 

2027 considera um panorama promissor para o aproveitamento energético da biomassa 

no Brasil (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2018).   

A produção de açúcar e etanol gera dois tipos principais de resíduos: resíduos agrícolas 

e subprodutos industriais. O primeiro grupo é composto principalmente pela palha de 

cana que é queimada ou moída no processo de colheita. Já os processos industriais geram 

cinco tipos principais de resíduos ou subprodutos - cinza, bagaço, torta de filtro, melaço 

e vinhaça. O bagaço é um dos resíduos de biomassa mais aplicados à geração de energia 

no mundo (SILVA, 2014). 
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Figura 8 - Produção de Açúcar e Etanol e seus principais Resíduos 

 

Fonte: Silva, 2014 

A produção de energia a partir do bagaço é muito vantajosa economicamente, uma vez 

que fornece toda a demanda energética dos processos de produção de etanol e açúcar, 

além de produzir um excedente de energia que pode ser vendido para a rede. Por outro 

lado, do ponto de vista ambiental, fornece um destino a um subproduto ou resíduo do 

processo industrial, o bagaço (SILVA, 2014).  

5.2.2 Empresa 

A Empresa B é uma organização focada em energia renovável pertencente a um grupo 

do setor de energia. O grupo entendeu que montar uma instituição voltada a energias 

renováveis traria mais velocidade a operação e entendimento da viabilidade das propostas 

de geração de energia a partir de fontes limpas, surgiu assim a Empresa B.  

Com sete anos de atuação, a Empresa B conta com 3.272 megawatt (MW) de 

capacidade instalada, é a terceira maior geradora de energia privada do Brasil e líder em 

geração renovável, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.  

No Relatório Anual, a visão da empresa apresentada é: “Energia é essencial ao bem-

estar das pessoas e ao desenvolvimento da sociedade. Nós acreditamos que produzir e 

utilizar energia de forma sustentável é vital para o futuro da humanidade”. Como missão, 

destaca: “Gerar energia a partir de fontes renováveis, em harmonia com o meio ambiente 

e a sociedade, promovendo o amadurecimento do mercado de energia limpa”. 
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A empresa apresenta uma Política de Sustentabilidade e Investimento Social Privado. 

Das 460 pessoas trabalhando na empresa, 32 estão presentes na área de sustentabilidade. 

A Política de Investimento Social Privado separa a atuação em três linhas temáticas: 1. 

Cadeia produtiva (apoio ao produtor e associações); 2. Segurança Hídrica (captação de 

água e irrigação, dessalinização com placa solar); 3. Gerações futuras (geração de energia 

para as próximas gerações).  

Em relação à Economia Circular, a operação da empresa que mais se enquadra nesta 

categoria é a produção de energia a partir da biomassa que utiliza o subproduto da cana 

de açúcar. A cogeração de energia em usinas de biomassa possibilita agregar valor a partir 

do bagaço da cana, um subproduto orgânico que, sem essa utilização, seria classificado 

como resíduo. Os outros subprodutos como vinhaça e as cinzas da caldeira servem como 

fértil irrigação ou irrigação natural para a agricultura. De acordo com a empresa: 

“É um ciclo que é altamente eficiente porque o que seria 

resíduo volta para o processo e gera energia e outros subprodutos 

como a vinhaça e as cinzas da caldeira também servem como 

fértil irrigação ou irrigação natural para a parte agrícola. [...] Eu 

preciso do meu parceiro, porque a gente não detém a parte 

agrícola”. 

As usinas de etanol e açúcar são responsáveis pelo fornecimento do material que é 

usado para geração de energia. As usinas realizam todo o processo agrícola da cana de 

açúcar, que envolve a compra de terra, corte da cana, carregamento, transporte, irrigação, 

preparo de solo, plantio, etc.  A Empresa B utiliza o subproduto gerado pelas usinas, ou 

seja, o bagaço da cana. Essa utilização ocorre através de uma parceria com os usineiros 

para instalação da unidade geradora no local, que é mediada por um contrato.   

O bagaço é o resíduo da moagem de cana para a produção de etanol e açúcar nas usinas. 

De acordo com dados da empresa, a produção de 1 tonelada de cana, gera em torno de 

250 kg de bagaço. Com 2 toneladas de bagaço é possível gerar aproximadamente 1MW 

de energia produzida. 

Dentro de grandes caldeiras, a combustão do bagaço da cana de açúcar aquece tubos 

com água e gera vapor. Esse vapor movimenta turbinas que aciona geradores. Os 

geradores transformam a energia mecânica do movimento das turbinas em energia 

elétrica. A corrente elétrica gerada sai da casa de força por meio de cabos e chega na 
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subestação onde sobre uma elevação de tensão de 13,8 Kilovolts (KV) para um valor 

entre 69KV e 138KV. Uma parte da energia produzida abastece a usina de açúcar e álcool, 

o restante da energia é direcionado na rede de transmissão e distribuído para as residências 

industrias e cidades brasileiras.  

As cinzas e a fuligem provenientes da caldeira seguem para a lavoura e são utilizados 

pelos agricultores de cana de açúcar como fertilizantes. Os gases gerados no processo 

passam por um filtro e chegam na atmosfera limpos. Durante a entressafra da cana são 

realizadas manutenções na usina e a termelétrica pode continuar em funcionamento 

utilizando o bagaço excedente ou outra fonte de biomassa.  

A empresa não tem interação direta com a fazenda ou com os insumos, ou seja, não 

tem gerência sobre esses processos. Isso ocorre principalmente pois estas etapas não estão 

relacionadas ao negócio da empresa. Um ponto que a empresa destaca é que caso tivesse 

propriedade da produção agrícola, outras atividades voltadas a Economia Circular 

poderiam ser implementadas.  

Os usineiros que participam do projeto são remunerados. Cada contrato com o 

produtor há uma tipologia de remuneração. Um dos exemplos dessa remuneração é o 

pagamento por energia vendida. Em alguns casos, uma parte desta energia produzida 

retorna ao usineiro.  

A energia produzida é vendida principalmente em leilões e em menor grau, no mercado 

livre. Para participação no leilão deve-se preencher um checklist e estar com as 

documentações ambientais regulares e atualizadas. Referente ao diálogo com os 

consumidores e clientes, a empresa descreve seus processos nos seus relatórios para 

acionistas e investidores, além do website da empresa.  

No segundo semestre de 2019, a empresa contava com 8 usinas de geração a partir de 

biomassa, em 4 estados brasileiros com capacidade instalada de 370 MW, energia 

suficiente para abastecer 1,7 milhões de pessoas ou 370.000 famílias. 

5.3 Empresa C 

5.3.1 Setor 

O conceito de Responsabilidade Ampliada do Produtor (EPR) foi desenvolvido na 

Europa Ocidental no início dos anos 90 como uma resposta às limitações das políticas 

tradicionais para lidar com a crescente quantidade de resíduos sólidos. É uma derivação 
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do Princípio do Poluidor-Pagador (PPP) e se baseia no pressuposto de que, uma vez que 

as empresas sejam responsabilizadas por suas externalidades ambientais, elas tentarão 

reduzir os impactos ambientais e os custos privados associados. O EPR concentra-se nos 

produtos e torna os produtores responsáveis não apenas pela sua fase de produção, mas 

também por todo o ciclo de vida de um produto (MILANEZ; BUHRS, 2009).  

A reciclagem ganhou mais atenção no Brasil com a aprovação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). Com esta Lei, a EPR foi estabelecida como um instrumento 

de desenvolvimento econômico e social para facilitar a coleta e o retorno de resíduos 

sólidos ao setor corporativo. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos incluiu um trecho destinado especificamente 

a reutilização ou reciclagem de embalagens:  

Art. 32.  As embalagens devem ser fabricadas com materiais que 

propiciem a reutilização ou a reciclagem.  

§ 1o Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as 

embalagens sejam:  I - restritas em volume e peso às dimensões 

requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do 

produto;  II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira 

tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao 

produto que contêm;  III - recicladas, se a reutilização não for 

possível.  

§ 2o  O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de 

ordem técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do 

disposto no caput.  

§ 3o  É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo 

aquele que:  I - manufatura embalagens ou fornece materiais para 

a fabricação de embalagens;  II - coloca em circulação 

embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou 

produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio.  

(BRASIL, 2010) 

As políticas de EPR podem ser baseadas em acordos entre governo e indústrias 

(MILANEZ; BUHRS, 2009). Em 2012, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou 
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um edital com o chamamento para a elaboração de acordo setorial para implementação 

de sistema de logística reversa de embalagens em geral. Após o período de elaboração da 

proposta e negociações, foi assinado o acordo em 2015. O Acordo setorial estabeleceu 

algumas metas. Para papel, plástico e alumínio, o acordo coloca aumento da taxa de 

recuperação de 19,8% e a redução de no mínimo 13,3% das embalagens dispostas em 

aterro (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM, 2017). O serviço 

oferecido pela Empresa C apoia as organizações a comprovar que estão atuando conforme 

o acordo e contribuindo para as metas.  

5.3.2 Empresa 

A empresa C é uma plataforma tecnológica que fornece soluções na área de reciclagem 

e criou um selo para comprovar o rastreamento dos resíduos e seu destino final, a 

reciclagem. A missão da empresa é: “Construir um mundo sustentável, valorizando a 

reciclagem”. Como visão a empresa destaca: “Ultrapassar as metas de reciclagem na 

América Latina até 2013”. 

Uma das soluções desenvolvidas é um selo que garante que a empresa produtora 

reciclou seus produtos. O selo foi idealizado para resolver dois grandes problemas: a 

destinação final de embalagens geradas por empresas e a marginalização dos agentes da 

cadeia de reciclagem, principalmente catadores. Pensando nisso, a Empresa C 

desenvolveu uma plataforma capaz de rastrear e armazenar dados da cadeia de 

reciclagem.  

Após o consumo dos produtos, através da coleta seletiva, as embalagens são destinadas 

as cooperativas de reciclagem. As cooperativas de reciclagem triam estes materiais e 

vendem às industrias recicladoras competentes. A venda emite uma nota fiscal.  

Para a Empresa C trabalhar com a cooperativa é preciso garantir que esta atenda 

algumas exigências, como: possuir CNPJ ativo, emitir nota fiscal, apresentar as atas de 

reuniões com os cooperados, etc. Atualmente, a rede da Empresa C conta com mais de 

200 cooperativas homologadas.  

A empresa desenvolveu um sistema que faz o cruzamento com dados públicos para 

garantir que a nota fiscal emitida pela cooperativa é verdadeira, cruzando informações de 

origem e destino, direcionamento da tipologia de material ao correto reciclador, etc. Essas 

informações geram uma base de dados que permite garantir a credibilidade de lastro.  
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Todo o processo é monitorado por uma empresa de auditoria, garantindo a solidez do 

certificado. A Empresa C recebe um pagamento por toda essa operação, que envolve, por 

exemplo, a homologação das cooperativas e a checagem da nota fiscal.   Uma outra parte 

do pagamento é direcionada as cooperativas.  

O grande diferencial da Empresa C é o modelo de negócio. Como colocado pelos 

integrantes da Empresa:  

“A Empresa C conseguiu trazer uma solução quantificável. 

Até então grandes empresas fizeram alguns modelos de logística 

reversa, mas que não tinham o lastro em nota fiscal. Por ser uma 

plataforma tecnológica foi possível fazer essa rastreabilidade. 

Então, hoje, a gente conecta o operador, que é a empresa que faz 

a triagem e a venda de material reciclável, e a empresa que está 

buscando se adequar à lei e está buscando uma solução terceirada. 

A Empresa C fica entre esses dois atores, somos uma certificadora 

ao mesmo tempo que funcionamos como um cartório dessas 

checagens”. 

Cabe ressaltar que as empresas não estão compensando a própria embalagem, mas sim 

a equivalência do material da embalagem independente da marca. Através da nota fiscal 

emitida pela cooperativa para as empresas recicladoras, é possível dizer que determinada 

quantidade que foi enviada ao mercado pela empresa, foi reciclada. A quantidade de 

material destinado ao mercado é uma informação auto declarada da empresa.   

O selo garante a compensação ambiental das embalagens que as empresas colocam no 

mercado. O processo também emite um certificado que esta empresa cumpre a Política 

Nacional de Resíduos Sólido e pode ser apresentado ao órgão regulador competente.  

A Empresa C possui uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP). A Federação abriu um edital buscando uma solução para a questão da 

logística reversa. Nesse edital, a Empresa C foi escolhida para fornecer esta solução. A 

FIESP atua como um facilitador, conectando as associações com as empresas que 

precisam comprovar sua logística reversa.  

A empresa destaca que o selo emitido fornece ao cliente uma série de vantagens, tais 

como: atendimento à lei, aplicação dos selos nas embalagens, comunicação ao 
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consumidor, etc. A iniciativa apresenta o certificado de Empresas B e foi escolhida pela 

Solutions&Co como uma das soluções de impacto positivo mais inovadoras do mundo.  

Do ponto de vista social, o negócio da Empresa C apresenta algumas críticas para 

alguns especialistas. Esse ponto foi levantado por uma das outras empresas estudadas. O 

fato de comprar as notas fiscais e remunerar a cooperativa sem desenvolver um programa 

de gestão para esse dinheiro extra que chega nesta instituição gera controvérsias.   Além 

disso, dado o volume de produção do mercado, não há certificados para atender essa 

demanda.  Para os críticos, esse modelo não é sustentável a longo prazo, o mais 

interessante seria investir no mercado da reciclagem. 

5.4 Empresa D 

5.4.1 Setor 

A embalagem é parte integrante dos sistemas modernos de produção e consumo, 

facilita o armazenamento, manuseio, transporte e preservação de alimentos e é essencial 

para evitar o desperdício. Apesar dessas propriedades benéficas, o acondicionamento de 

alimentos causa preocupação com o meio ambiente, devido ao seu alto volume de 

produção, muitas vezes com pouco tempo de uso e problemas relacionados ao manejo de 

lixo (LEWIS, 2005; GAUEKE et al., 2018).  

Plástico, vidro, metal, papel e papelão e material multicamadas foram identificados 

como a maioria dos tipos de materiais de embalagem de alimentos (GAUEKE et al., 

2018). Os plásticos são os materiais mais utilizados para embalagens, devido a várias 

vantagens, como baixo custo e baixo peso, alta versatilidade, flexibilidade, transparência, 

selagem a quente, bom desempenho mecânico e de barreira (LICCIARDELLO, 2017).   

Além dos problemas ambientais causados pelo tratamento de resíduos de embalagens 

plásticas, os materiais convencionais contribuem para o esgotamento dos recursos fósseis. 

Outra questão importante em embalagens sustentáveis é a redução do uso de materiais. O 

desenvolvimento contínuo da ciência de materiais permite oferecer às empresas de 

embalagem materiais com desempenhos melhorados e balanço econômico-ambiental 

positivo (LICCIARDELLO, 2017).  

As estruturas de Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR) e Gerenciamento do 

Produto estão sendo adotadas como uma abordagem política preferencial para promover 

o desvio e a recuperação econômica de resíduos sólidos pós-consumo (WAGNER, 2013). 
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O termo Gerenciamento do Produto é usado para descrever uma abordagem política 

subjacente à gestão ambiental de produtos. Implica aumento da responsabilidade pela 

indústria para o gerenciamento de produtos ao longo de seu ciclo de vida, muitas vezes 

com referência particular ao descarte ou recuperação no fim da vida (LEWIS, 2005). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca em seu artigo 32, a obrigatoriedade da 

reciclagem das embalagens. O acordo setorial assinado em 2015 estabeleceu algumas 

metas. Para papel, plástico e alumínio, o acordo coloca aumento da taxa de recuperação 

de 19,8% e a redução de no mínimo 13,3% das embalagens dispostas em aterro passa 

para 13,3% (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM, 2017). 

Redução, reutilização e reciclagem, mas também redesenho, apoiam os objetivos da 

economia circular. Essas ferramentas também têm o potencial de diminuir o impacto 

ambiental. As embalagens de alimentos sustentáveis na Economia Circular só podem ser 

alcançadas através da combinação de esforços, envolvendo todas as partes interessadas, 

incluindo fabricantes de alimentos e embalagens, recicladores, tomadores de decisão, 

sociedade civil e consumidores (GAUEKE et al., 2018). 

5.4.2 Empresa  

A Empresa D é uma multinacional do setor de bens de capital voltada ao 

desenvolvimento de soluções de processamento e envase de alimentos. A empresa iniciou 

as operações em 1951 e possui mais de 25.000 funcionários em todo o mundo.  

A visão da empresa é: “Temos o compromisso de disponibilizar alimentos seguros em 

qualquer local”. Já a missão: “Trabalhamos junto com nossos clientes para fornecer 

soluções de processamento e envase preferenciais para alimentos”. 

A Empresa D oferece soluções integradas de processamento, embalagens e 

distribuição para fabricação de alimentos e máquinas de envase para diferentes 

alternativas de embalagem. Produtos lácteos, bebidas, sorvete, queijo, alimentos e 

vegetais e ração animal são exemplos de produtos que podem ser processados ou 

embalados nas linhas de processamento e embalagem da empresa.  

O principal material em todas as embalagens da Empresa D é o papel-cartão, 

representando 75% do total dos materiais. O papel-cartão é um material renovável, feito 

de madeira. Além do papel cartão, nas embalagens é possível encontrar plástico 

(polietileno) e alumínio. O polietileno protege contra a umidade externa e permite que o 

https://www.tetrapak.com/br/processing
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papel-cartão grude na folha de alumínio. Este material representa 21% do total da 

embalagem. A folha de alumínio protege contra o oxigênio e a luz para manter o valor 

nutricional e o sabor do alimento na embalagem em temperaturas ambientes. A folha de 

alumínio representa 4% do total da embalagem.  

Economia Circular é um tema relevante para a empresa com diversas iniciativas 

relacionadas. Em 2016, a Empresa D ingressou no CE100 e em janeiro de 2018 declarou 

compromisso com a Estratégia da União Europeia para os Plásticos. 

A Empresa D possui uma área dedicada a iniciativas internas voltadas a Economia 

Circular para endereçar tanto a parte social da reciclagem quanto a parte de tecnologia. A 

área possui três pessoas e conta com 4 fundamentos: 1. Novas tecnologias e estruturas 

para reciclar as embalagens; 2. Desenvolvimento do mercado da Reciclagem; 3. 

Programas voltados para a estruturação da Coleta Seletiva; 4. Programas voltados a 

Educação Ambiental, para separação dos resíduos pelos consumidores e direcionamento 

para a Coleta Seletiva.  

Iniciando com o desenvolvimento da embalagem, a Empresa D trabalha com um 

processo de design que incluiu aspectos de sustentabilidade desde o início da concepção, 

considerando novos formatos e materiais. Há uma área global que trabalha só com 

inovação em matérias primas para concepção das embalagens da empresa, que inclui 

aspectos de certificação ou substituição de materiais por exemplo.  

A Empresa D trabalha com a conscientização do consumidor para que as embalagens 

sejam coletadas e direcionadas a destinação apropriada. Todos os projetos desenvolvidos 

são focados em aumentar o número de embalagens de reciclagem, esses projetos são 

desenvolvidos tanto internamente quanto por empresas terceiras.  

Desde 2007, foi desenvolvido um site com buscador para entrega de materiais 

recicláveis no Brasil. A plataforma ajuda os consumidores a encontrarem locais para 

destinar as embalagens pós-consumo e outros resíduos para a reciclagem. Esse programa 

surgiu para sanar um dos desafios levantados pela Empresa D:  

“A primeira barreira que o consumidor fala é a necessidade de 

esforço. Ele acredita que precisa fazer muito esforço. A 

plataforma foi criada para a pessoa saber onde destinar o material 

reciclável dela e quebrar essa barreira de que é difícil fazer 
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sustentabilidade. O consumidor acha que custa caro e que exigiria 

uma mudança muito grande de hábitos”.  

Em 2009 a quantidade de embalagens no mercado era muito grande, o que iniciou o 

desenvolvimento de projetos de base, voltados a Educação. A empresa desenvolveu em 

2010 um projeto com as escolas para que começassem a aprender sobre resíduos sólidos. 

Essa atividade também era realizada através de uma empresa contratada.  Em 2015, esse 

projeto evoluiu para um programa que implementa coleta seletiva nas escolas. Uma 

empresa contratada que faz a ativação, implementação da coleta seletiva, campanha de 

conscientização e monitoramento dos dados de material reciclável que é destinado a 

cooperativas.  

O transporte dos materiais, tanto recebidos em pontos de coleta presentes no site, como 

por outros programas, não é realizado pela Empresa D. Todos os projetos apresentam 

uma cooperativa de catadores aliada, que é a responsável pela coleta dos materiais e 

depois pela separação. A logística é de responsabilidade da cooperativa ou da própria 

escola, que já teria que destinar o material reciclável, ou pela coleta seletiva da rua ou por 

algum parceiro.  

Desde 2012 há projetos pela Lei Rouanet, voltados a cultura e arte para levar a temática 

de resíduos. São peças de teatro, cinema, etc. que vão em diversas cidades. Como é 

realizado através da Lei Rouanet, a Empresa D tem menos influencia e a aplicação é 

realizada pela organização que oferta esse projeto.  

Para a plataforma de busca de ponto de coleta de material reciclável, as cooperativas 

participantes do projeto não apresentam um critério de seleção robusto, por apenas 

disponibilizar um ponto de reciclagem ao consumidor. Já para os demais programas é 

feita uma seleção mais completa. Por exemplo, uma cooperativa que participa de um 

programa em escolas, precisa possuir CNPJ, participar da coleta seletiva da cidade, 

possuir a capacidade de triagem necessária, ata de constituição, realização de assembleia, 

alternância da gestão interna, etc. Essas cooperativas estão sempre sendo acompanhadas 

pelas consultorias, que são responsáveis por manter este relacionamento e saber se é 

necessário algum apoio. No total a Empresa D conta com 15 empresas terceiras no Brasil 

para realizar esse trabalho. 

O trabalho da empresa terceira no campo permite que a Empresa D identifique 4 

grupos de cooperativas: 1. Cooperativas que não são formalizadas (catadores autônomos); 
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2. Cooperativas formalizadas, mas que não tem estrutura; 3. Cooperativas com estrutura, 

mas sem senso de cooperativismo (deficiências em produtividade e conhecimento); 4. 

Cooperativas que começam a trabalhar em rede, permitindo viabilizar a reciclagem de 

materiais mais difíceis e ganhar mais valor para o resíduo.  

Para grupos de catadores não formalizados, a Empresa D apoia a estruturação e 

fundação da cooperativa. Neste momento, a Empresa D não utiliza parceiros externos e 

apoia com materiais estruturais, folhetos educativos, etc. Para as cooperativas que são 

associações formuladas com CNPJ, mas não possuem a estrutura necessária, há um 

projeto de compra de equipamentos. Para isso é preciso ter uma estrutura mais organizada. 

Após a concessão do equipamento, por contrato, a cooperativa precisa continuar 

coletando embalagem da Empresa D. Neste caso, é realizado um monitoramento das 

cooperativas para verificar se a cooperativa continua coletando embalagens da empresa. 

Para cooperativas que estão estruturadas com equipamentos, mas não apresentam 

muito conhecimento de gestão, há um projeto onde são selecionadas cooperativas para 

receber materiais e apoio na gestão. Esse trabalho é realizado por uma empresa parceira 

que apoia as cooperativas em questões de produtividade, layout, manutenção de 

equipamentos, fluxos de caixa, etc. Para as cooperativas que iniciaram a trabalhar em 

rede, a Empresa D estruturou um programa para não perder esse desenvolvimento mesmo 

com o turnover da liderança da cooperativa. O programa capacitava cooperativas em 

liderança.  

Depois do material separado e triado pela cooperativa, este é prensado e encaminhado 

para a indústria de reciclagem.  A reciclagem das embalagens possui duas etapas. Na 

primeira etapa, os materiais são levados para indústrias papeleiras, que separam o papel, 

do plástico e do alumínio. O papel é usado para fabricação de papel reciclado, caixa de 

papelão, etc. Na segunda etapa, o restante do plástico e alumínio são enviados pela 

indústria do papel como um composto para indústrias especializadas nestes materiais, que 

podem ser reciclados no formato de chapas e telhas ou encaminhar para indústrias de 

plástico (injetoras, instrutoras, etc.) que trabalham com esse tipo de material. O plástico 

da Empresa D é o polietileno, o qual possui grande valor de mercado. Essas indústrias 

recicladoras são independentes e de diferentes portes.  

A Empresa D também pode apoiar tecnicamente as cooperativas, no desenvolvimento 

de novos produtos a partir dos materiais das embalagens. A empresa tem uma área global 
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destinada a questões mais técnicas com especialistas em plástico, papel, processos de 

matérias primas, etc. A Empresa D pode auxiliar tecnicamente, mas não necessariamente 

atuar como compradora dos materiais reciclados. A relação não é para fornecimento.  

Sobre os benefícios deste trabalho e das práticas implantadas, a Empresa D destaca:  

“As pessoas estão cada vez mais conscientes. Este aspecto a 

gente também vende. Sustentabilidade é uma diferenciação de 

negócio. Hoje para o consumidor não adianta você falar que é, 

você tem que demonstrar com ações práticas. É o que a gente 

sempre vende internamente. Se eu quero vencer a minha 

concorrência, eu preciso mostrar que a minha embalagem é 

melhor não só para a segurança do alimento. Hoje o aspecto de 

sustentabilidade é muito importante, que protege não só o 

alimento, mas protege as pessoas também, a comunidade que 

depende disso, as pessoas que dependem da reciclagem”. 

 

5.5 Empresa E 

5.5.1 Setor 

Os varejistas incorporam cada vez mais medidas de proteção ambiental para melhorar 

suas operações na cadeia de valor. As empresas deste setor são cada vez mais obrigadas 

a diminuir os impactos ambientais internos e externos de suas operações. As principais 

motivações para implementarem estratégias sustentáveis são os benefícios econômicos 

esperados, principalmente através da redução de custos resultante da redução do uso de 

recursos (TANG, 2016; NAIDOO; GASPARATOS, 2018). 

Os varejistas são os intermediários ativos entre produtores primários e fabricantes, de 

um lado, e consumidores, de outro, e, como tal, podem ser vistos em uma posição 

singularmente poderosa para impulsionar o consumo sustentável de três formas, por meio 

de suas próprias ações, por meio de parcerias com fornecedores e através de suas 

interações diárias com os consumidores (JONES et al., 2009).  

As práticas ambientalmente responsáveis para varejistas diferem de suas contrapartes 

de fabricantes porque os primeiros ocupam uma posição única que é intermediária entre 

fornecedores e consumidores. A redução de recursos não apenas beneficia as lojas de 
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varejo sozinhas, mas também seus fornecedores por meio de um eficiente sistema 

logístico. A adoção de várias práticas de sustentabilidade ambiental até aumenta a 

experiência de compra dos clientes (TANG, 2016). 

As estratégias voltadas para as operações internas de varejistas, como a conservação 

da energia e as medidas de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa, dominam a 

agenda de sustentabilidade dos varejistas. A diminuição e a reciclagem de materiais de 

embalagem e desperdício de alimentos também é priorizada em alguns cenários 

(NAIDOO; GASPARATOS, 2018). 

5.5.2 Empresa 

A Empresa E é uma empresa de comércio varejista brasileira presente em mais de 400 

municípios brasileiros, 20 estados e no Distrito Federal. Com a maior malha logística do 

país, cerca de 52 mil funcionários, mais de mil lojas, e-commerce, 7 mil pontos de retirada 

de produtos pelos clientes e mais de 4 mil produtos no site. Além disso, a empresa 

apresenta a maior fábrica de móveis da América Latina. A visão da empresa é tornar-se 

“a principal via de compras e de vendas do país do jeito que os clientes querem, gostam 

e precisam”. 

A Empresa E conta com diversas ações ambientais buscando ecoeficiência na 

produção e na comercialização de produtos. Em relação a produção dos produtos 

próprios, a Empresa E possui uma fábrica de móveis com diversas práticas de gestão 

ambiental, principalmente referente a eficiência energética (aspecto mais impactante para 

a produção de móveis). Na produção do móvel há processos de engenharia voltados a 

eficiência e realização de testes para evitar perdas ao máximo. Antes um móvel que ia 

para o cliente e retornava com algum defeito era descartado. Atualmente há ações para o 

tratamento da peça com defeito e não a substituição de todo o móvel. 

A fábrica entrega uma parte dos móveis produzidos e uma empresa terceirizada faz o 

transporte desses materiais para as lojas, por um contrato com a empresa E. A empresa 

está analisando a possibilidade de reduzir o uso de embalagens, porém há preocupações 

do cliente em causar danificações do produto.  

A eficiência energética é um dos temas prioritários para a empresa, que faz uso de 

energia renovável e em Minas Gerais possui uma unidade geradora de energia solar. Outra 

empresa do grupo, especializada em energia, identificou que a tarifa cobrada nas unidades 



74 
 
 

da Empresa era alta no Estado de Minas Gerais e propôs a operação de uma usina 

fotovoltaica. Em 2018, a unidade geradora operou de agosto a dezembro e foi responsável 

por fornecer 100% da energia elétrica que abastece 79 lojas no estado, proporcionando 

uma economia de até 28% no custo de energia. Pelo sucesso da iniciativa, estão estudando 

a possibilidade de implementar novas unidades. A operação desta unidade geradora é de 

responsabilidade desta empresa do grupo. Em outros locais, além de Minas Gerais, é 

realizada a compra de crédito de energia renovável.  

A Empresa E, em colaboração com empresas produtoras, recupera produtos que foram 

devolvidos pelos clientes. O produto passa por uma assistência técnica e, caso sejam 

recuperados, retornam ao mercado. A gestão é realizada pela Empresa E, mas a garantia 

que os produtos estão com qualidade para retornar ao mercado é dada pelas empresas 

produtoras através de contratos com empresas técnicas homologadas autorizadas pela 

indústria. O conserto dos aparelhos é realizado dentro das localidades da Empresa E.  

A Empresa E possui também, em suas lojas, coletores para recebimento de 

eletroeletrônicos para serem destinados a logística reversa. Esses coletores apresentam 

diversas dimensões para receber diferentes tipos de eletroeletrônicos. Das lojas da 

Empresa E esses coletores são recolhidos por uma empresa terceira que consolida esses 

materiais. Depois disso, a indústria recicladora retira esses produtos, faz a separação do 

material e destina para a reciclagem.  

Há duas associações, a ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica) e a Eletros (Associação Nacional dos Fabricantes Produtos Eletroeletrônicos), 

que representam a maior parte dos produtores de eletroeletrônicos. Essas entidades 

criaram unidades gestoras para esses coletores e promovem a logística reversa para 

eletroeletrônicos em desuso. Essas empresas estão se preparando para a atuação da 

legislação neste setor, onde em breve espera-se a existência de um acordo setorial.  

A empresa também realiza diversas ações com o apoio de clientes. Há a opção de 

retirar o produto nas lojas, diminuindo o frete para o cliente e as emissões para a Empresa 

E.  Há também uma iniciativa de recompra de celulares para obter descontos em novos 

aparelhos. Uma empresa terceirizada compra o aparelho e faz a avaliação do produto, 

gerando um crédito para a compra de um novo produto.  A empresa responsável destina 

este aparelho para recuperação ou para a reciclagem. Esta empresa terceira é uma 

fornecedora da Empresa E e apresenta uma relação mediada por um contrato.  
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Referente aos resíduos, dificilmente os clientes retornam à loja para destinação de 

resíduos para a reciclagem. Pelas características do negócio, não é comum clientes 

retornarem cotidianamente. Ao entregar os produtos, alguns aceitam devolver os 

materiais das embalagens para que a empresa destine a reciclagem. Porém, depende muito 

da participação do cliente, muitos usam as embalagens para outros fins e optam por não 

devolver a embalagem a Empresa.   

A Empresa coloca como destaque o projeto de reciclagem:  

“O nosso grande projeto e que tem muito a ver com o nosso 

core é gestão de resíduos. Dentro da gestão de resíduos, o foco 

maior em recicláveis. [...] Atualmente a gente tem no Brasil a 

reciclagem das embalagens geradas tanto dos centros de 

distribuição quanto das lojas. Em alguns estados a gente até 

consegue fazer a coleta na casa do cliente quando ele quer fazer a 

destinação e todo esse material é consolidado em um centro de 

distribuição e distribuído para 10 cooperativas, ajudando 250 

famílias”.  

No Centro de Distribuição da Empresa, em Jundiaí, existe uma cooperativa de 

catadores que trabalha dentro das instalações da Empresa E. A Empresa E fornece toda a 

infraestrutura (espaço, maquinário, etc.) e a cooperativa é responsável por realizar o 

trabalho de trigam dos resíduos e venda em diferentes mercados. No restante do Brasil, 

este trabalho é feito por cooperativas em instalações próprias.  

Há um critério geográfico para seleção destas cooperativas, mas também são realizadas 

visitas, análise de documentação, cumprimento de legislação, análise do maquinário 

existente, etc. Depois disso, passa por um processo de homologação interno avaliando 

critérios básicos, como de compliance. Inicialmente, esse processo de análise das 

cooperativas era desenvolvido por uma consultoria terceirizada.  

De forma geral, os resíduos produzidos pela empresa são: papelão, plástico, isopor, 

sulfite e eletroeletrônicos. O isopor destinado a cooperativa é triado e enviado a uma 

empresa que transforma esse material em acabamento para imóveis, ex. moldura de 

janela, e materiais de decoração. As empresas recicladoras fazem parceria com as 

cooperativas e fornecem o maquinário para separação do isopor. De acordo com a 
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Empresa E, o contato das cooperativas com as indústrias recicladoras do isopor busca 

incentivar a cadeia. 

5.6 Empresa F  

5.6.1 Setor 

O plástico é aplicado em uma ampla gama de setores (agricultura, telecomunicações, 

eletrônicos, etc.) principalmente devido ao seu baixo custo e a possibilidade de 

modelagem de suas propriedades térmicas e mecânicas. Sua produção mundial atingiu, 

em 2016, cerca de 270 milhões de toneladas, das quais mais de 40% é empregada no setor 

de embalagens (GEYER et al., 2017; ZEHETMEYER, 2016).  

Polímeros não biodegradáveis contribuem para problemas ambientais, uma vez que o 

alto consumo e o rápido descarte fazem com que os seus resíduos ocupem grandes 

volumes, onde permanecem anos inertes até que ocorra a degradação (ZEHETMEYER, 

2016). A necessidade de materiais alternativos que se adequem ao novo cenário de 

conscientização ambiental tem estimulado o interesse em materiais biodegradáveis 

(AZEVEDO et al., 2016). 

5.6.2 Empresa  

A Empresa F é a sexta maior petroquímica mundial e líder mundial na produção de 

biopolímeros, ou seja, polímeros obtidos de fontes renováveis. A Empresa conta com uma 

área específica de Economia Circular, dentro da unidade de negócios, com o objetivo de 

alavancar o tema e trazer para dentro do negócio. 

O posicionamento da Empresa conta com dois principais compromissos: 1. Até 2020, 

100% das unidades adotarão as melhores práticas para controle de pellets (grânulos 

milimétricos de matéria-prima para a produção de produtos plásticos e que podem se 

dispersar nas fábricas e operações logística e acabar atingindo o meio ambiente); 2. Até 

2040, 100% das embalagens de plástico serão reutilizadas, recicladas ou recuperadas.  

Para alcançar esses compromissos, a empresa focou em oito questões fundamentais: 

1. Trabalhar com os clientes e a cadeia de valor na concepção de novos produtos para 

ampliar a eficiência, reciclagem e a reutilização; 2. Investir no desenvolvimento de novos 

produtos renováveis; 3. Desenvolver novas tecnologias, modelos de negócios e sistemas 

para melhorar a cadeia de reciclagem e recuperação de materiais; 4. Incentivar o 

engajamento dos consumidores em programas de reciclagem e recuperação, através da 
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educação para promoção do valor dos resíduos plásticos para a economia; 5. Utilizar 

ferramentas científicas, como o ACV, para escolher a opção de melhor impacto 

econômico, social e ambiental; 6. Mensurar e comunicas índices de reciclagem e 

recuperação dos materiais de embalagens plásticas; 7. Apoiar parcerias destinadas a 

compreender, prevenir e solucionar a má gestão de resíduos plásticos, principalmente nos 

oceanos; 8. Apoiar políticas publicar para melhorar a gestão de resíduos e a cadeia de 

reciclagem.  

A empresa adere ao compromisso Operation Clean Sweep (OCS), iniciativa 

internacional para reduzir a perda de pellets para o meio ambiente, e a Alliance to End 

Plastic Waste, iniciativa com o objetivo de acabar com o descarte inadequado de plástico 

no meio ambiente, principalmente os oceanos.  

A empresa conta com diversas iniciativas de ecoeficiência e gestão ambiental, como 

eficiência hídrica, eficiência energética e gestão de resíduos. Além disso, possui práticas 

socioambientais para contratação de fornecedores.  

No desenvolvimento de produtos, a empresa trabalha buscando fontes renováveis e 

matérias primas mais sustentáveis para a produção de polímeros. Um portfólio de 

produtos e matérias-primas renováveis é um dos pilares da atuação da empresa. Para isso, 

investe em parcerias com universidades e empresas para a elaboração de produtos a partir 

de fontes renováveis.  

A empresa busca novas tecnologias para estimular a cadeia de reciclagem e a 

recuperação dos materiais. Referente a reciclagem a empresa trabalha tanto a reciclagem 

mecânica quanto a química. A reciclagem mecânica tem o objetivo de melhorar as 

propriedades das resinas recicladas e do processo de reciclagem. Neste formato, o resíduo 

plástico é cortado em pedaços menores, passa por um sistema de lavagem e secagem. 

Esses pedaços posteriormente passam por uma extrusora, o plástico é derretido e depois 

disso transformado em um novo plástico, chamado pellet.  

Já a reciclagem química tem o objetivo de desenvolver tecnologias que permitam a 

transformação do resíduo plástico em outros produtos químicos. Neste formato, o resíduo 

passa por um processo térmico e volta a ser um produto químico, pode ser um combustível 

ou nova matéria prima para produzir plástico novamente.  
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Ainda referente a reciclagem, a empresa possui um programa que contribui para o 

desenvolvimento da cadeia de reciclagem nacional e promoção da inclusão 

socioeconômica dos catadores. Outro programa existente é o de incentivar empresas a 

incluírem melhores procedimentos de logística para o destino correto de copos plásticos 

após o uso. Neste caso, a empresa realizou uma parceria com uma empresa que recicla 

este material e podem participar outras organizações, além da Empresa F, que desejam 

reciclar os seus copos plásticos utilizados.  

Referente ao diálogo com os consumidores, a empresa possui iniciativas de consumo 

consciente buscando a reutilização e o descarte adequado do plástico. As iniciativas tem 

aspecto educacional e também trabalham com o público infantil.  

A Empresa F desenvolve estudos de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), os estudos 

buscam apoiar a tomada de decisão e dimensionar os impactos de um produto. Além 

disso, a empresa tem a estratégia de mensurar e divulgar índices de reciclagem e 

recuperação dos materiais de embalagens plásticas.  

A Empresa destacou a importância da colaboração para a Economia Circular:  

“Nosso entendimento é de que só vamos conseguir avançar se 

tiver a cadeia trabalhando em conjunto, porque a solução de 

prevenção envolve saneamento básico, gestão de resíduos, 

envolvimento de municípios e de toda a sociedade [...] para 

desenvolver a Economia Circular a colaboração é fundamental e 

cada um dos elos fazendo a sua parte”.  

O andamento das ações referentes a Economia Circular é reportado no Relatório Anual 

da Empresa.  
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS 

6.1 Empresa A  

No quadro 8 é possível identificar os principais atributos das relações entre as 

empresas durante as etapas:  

Quadro 8 - Práticas e mecanismos de governança identificados – Empresa A 

Etapa Prática 
Atividade da 

Empresa 

Mec. De 

Gov 

Atrib. 

1 

Atrib. 

2 
Evidência 

EOL LR 
Logística dos 

Uniformes 
TE AC AE 

“Criamos parcerias com 

empresas de logística para 

buscar uniformes” 

EOL RR 

Controle e 

separação dos 

materiais 

CL AC AE 

“A cooperativa é responsável 

pelo trabalho de manufatura 

reversa, controle dos recebidos, 

remoção de aviamentos [...]” 

EOL RR 
Produção de 

Brindes 
TE AC AE 

“Conectamos as cooperativas 

com os retalhos da produção” 

EOL RR 

Processos 

industriais 

(desfibramento) 

TE AC AE 
“Este processo sempre foi feito 

com parceiro” 

EOL RR 
Produção de 

Cobertores 
TE AC AE 

“Temos um parceiro que faz o 

desfibramento e outro parceiro 

que produz os cobertores” 

EOL RR 
Processo de 

Inovação 
CL AC AE 

“Temos uma pessoa de novos 

negócios que cria inovações 

com parceiros externos” 

Fonte: Elaborado pela Autora 

A Empresa A conta com instituições que a apoiam no desenvolvimento de seu modelo 

de negócio, caracterizando uma relação de colaboração. Devido a este processo ser ligado 

intimamente à missão da empresa é caracterizado como de alta centralidade e 

especificidade. As organizações que apoiam a Empresa A são especialistas e contribuem, 

em termos de transferência de capacitações e financiamento, com empresas de impacto 

social. Observa-se que mesmo em processos com alta centralidade e especificidade em 

que a literatura nos apontaria a internalização como mecanismo de coordenação, ocorre 

colaboração.  
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Por outro lado, uma ação importante realizada internamente na empresa é o 

relacionamento com seus clientes. De acordo com o CEO da Empresa A: “Temos uma 

pessoa na equipe de costumer sucess, para ter sempre certeza que o cliente está feliz com 

o nosso trabalho, que as expectativas estão alinhadas”. Esse processo, pelas características 

verificadas na entrevista é caracterizado como de alta centralidade e alta especificidade, 

e está em convergência com a literatura que aponta que processos de alta relevância para 

a Empresa são internalizados. Por não ser uma atividade relacionada a Economia Circular, 

não foi incluída na tabela acima.  

Para a logística dos uniformes, a Empresa A contrata organizações terceiras ou o 

próprio cliente se responsabiliza por essa função. A questão do transporte do uniforme 

para a Empresa A é importante tanto porque é um elo de contato com o cliente, quanto 

para a segurança dos uniformes das empresas clientes devido a possíveis usos indevidos 

das logomarcas dessas empresas. Neste caso, a Empresa A deve fornecer confiabilidade 

da logística, mesmo sendo uma empresa terceirizada. A centralidade e a especificidade é 

alta.  A logística dos uniformes é baseada em mecanismos formais de contratação, por 

meio de contrato, e se caracteriza como uma terceirização. 

Os processos de transformação dos resíduos têxteis em cobertores e brindes é todo 

realizado por empresas terceiras. Como colocado pelo CEO: “Hoje a Empresa A é 

somente o cérebro. Neste escritório temos 8 pessoas que trabalham para fazer essas 

articulações”. Um dos principais pontos para realizar essas atividades externamente é a 

falta de competência técnica para estes processos. Como estas atividades representam a 

principal entrega da Empresa A para os seus clientes, são caracterizados como de alta 

centralidade e alta especificidade. Esse aspecto vai de desencontro a literatura, pois como 

estas são as principais atividades da Empresa A e o principal valor agregado para os 

clientes, deveriam ser desenvolvidas internamente, o que não é o que acontece. O modelo 

de negócio da Empresa A tem como foco a colaboração com outras empresas. 

O processo de inovação para a Empresa A é de grande relevância:  

“Depois de anos realizando trabalhos e soluções da mesma 

forma, o retorno em comunicação perde um pouco o valor para os 

clientes. Este aspecto reforça a importância de estar sempre em 

busca de inovações. [...] Temos que criar o senso de urgência para 

a inovação. Na medida que estamos na mídia, começam a surgir 
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também concorrentes, temos que ter novos trabalhos e ter 

inovações”.  

A Empresa A tem na equipe uma pessoa com capacidade técnica para essas inovações, 

mas sem experiência, necessitando que este processo seja realizado em colaboração com 

outras instituições. Como demonstrado na fala do representante da empresa, esse processo 

tem alta relevância estratégica e necessita alta capacidade técnica, caracterizando alta 

centralidade e especificidade.  

Algo relevante destacado pelo CEO da Empresa A é o papel do governo. Para a 

empresa, deveria ser desenvolvido um acordo setorial para impulsionar a logística reversa 

dos produtos têxteis. Nas palavras do CEO: “Essa é uma das cadeias com pior pegada 

ambiental [...] A lógica para a cadeia têxtil deveria ser a mesma que para o PET”. 

6.2 Empresa B 

No quadro 9 é possível identificar os principais atributos das relações entre as 

empresas durante as etapas:  

Quadro 9 - Práticas e mecanismos de governança identificados – Empresa B 

Etapa Prática 
Atividade da 

Empresa 

Mec. 

De Gov 

Atrib. 

1 

Atrib. 

2 
Evidência 

BOL CF 
Produção da 

Cana-de-açúcar 
TE BC BE 

“Não entramos no processo 

produtivo [...] Eu preciso do 

meu parceiro, porque a gente 

não detém a parte agrícola” 

EOL CS 
Acesso ao bagaço 

da cana 
CL BC BE 

“O Agricultor recebe um valor 

por energia vendida, mas 

depende do contrato. É um 

processo de parceria” 

EOL RE 

Instalação e 

Operação da 

Unidade 

Geradora 

IN AC AE 

“Somos responsáveis pela 

Unidade Geradora. Adquirimos 

a unidade geradora acoplada a 

usina” 

EOL RE 

Ligação da 

energia produzida 

a rede de 

transmissão 

IN AC AE 
“Nós comercializamos a 

energia gerada” 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Todo o processo agrícola de produção da cana-de-açúcar, para posteriormente gerar o 

bagaço que é destinado ao aproveitamento energético, é realizado de forma terceirizada. 

A terceirização foi a estrutura de governança escolhida por ser uma atividade de baixa 

centralidade, não se relacionando ao objetivo principal da empresa.  Como colocado pelo 

especialista da Empresa B: “A parte agrícola vai desde a compra de terra, corte, 

carregamento e transporte, fértil irrigação, preparo de solo, plantio, todo um processo 

produtivo que a Empresa B não tem. Não faz parte do nosso negócio”. Esse aspecto vai 

de encontro com o que é encontrado na literatura, por ser um processo distante do negócio 

da Empresa B, é terceirizado.  

Após o processo de produção da cana-de-açúcar, a empresa B colabora com este 

usineiro para ter acesso ao bagaço da cana, necessário para queima e produção de energia 

elétrica. Este processo tem vantagens para o agricultor.  “O Agricultor recebe um valor 

por energia vendida, mas depende do contrato. Cada contrato tem uma tipologia. É um 

processo de parceria", diz especialista da Empresa B. Por ser um negócio que não faz 

parte do core da Empresa B é caracterizado por uma baixa centralidade. Além disso, baixa 

especificidade, por poder ser implementado por qualquer usina de etanol ou açúcar.  

Ao se aproximar de atividade de geração de energia, os processos começam a ser 

internalizados na empresa. A instalação e operação da unidade geradora de energia 

corresponde a principal atividade da empresa, esta é internalizada e de responsabilidade 

da empresa B.  

A empresa também se responsabiliza pelo tratamento desta energia gerada e por incluí-

la à rede de transmissão. Como os processos de geração e transmissão da energia são o 

principal negócio da Empresa B, essas atividades são internalizadas, de alta centralidade 

e alta especificidade.  

6.3 Empresa C  

No quadro 10 é possível identificar os principais atributos das relações entre as 

empresas durante as etapas:  

Quadro 10 - Práticas e mecanismos de governança identificados – Empresa C 

Etapa Prática 
Atividade da 

Empresa 

Mec. 

De Gov 

Atrib. 

1 

Atrib. 

2 
Evidência 
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MOL -* 
Conscientização 

do Consumidor 
IN BC BE 

“No nosso Instagram 

fornecemos dicas para o 

consumidor” 

EOL RR 

Homologação 

das 

Cooperativas 

IN AC AE 

“Nessa relação entre operador e 

Empresa C existe um processo 

de homologação, auditorias e 

tudo mais, a gente vai a campo, 

visita a instalação e ele manda 

a nota fiscal de venda dele pra 

gente” 

EOL RR 

Triagem e venda 

dos materiais 

recicláveis 

TE BC BE 

“Porque o negócio dele de triar 

e vender o material a gente não 

se envolve” 

EOL RR 
Análise das 

Notas Fiscais 
IN AC AE 

“É um modelo de tecnologia, 

começa com a parte 

tecnológica para poder existir o 

rastreamento e lastro, porque é 

uma cadeia muito informal” 

EOL RR 
Emissão do 

certificado 
IN AC AE 

“A nota fiscal vai geral esse 

certificado de reciclagem que o 

produtor vai comprar” 

EOL RR 

Compra do 

certificado pelo 

produtor 

CL AC AE 

“Temos dois meios para 

comercializar essa nota. Uma é 

bilaterial, eu e o operador, 

cooperativa ou por leilão da 

FIESP” 

*Prática não consta nos códigos pois surgiu da análise empírica 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Para a cooperativa participar do processo gerido pela Empresa C, é necessário passar 

por uma etapa de homologação:  

“Nessa relação entre operador e Empresa C existe um processo 

de homologação, auditorias e tudo mais, a gente vai a campo, 

visita a instalação e ele manda a nota fiscal de venda dele pra 

gente. Para um operador ser homologado a gente tem que 

primeiro comprovar que a entrada do material dele é embalagem 

pós consumo e aí ele comprova essa massa de entrada e a gente 
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certifica a nota fiscal de venda dele, que é o que vai gerar o 

certificado de reciclagem”.  

Esse processo de homologação da cooperativa apresenta alta centralidade para a 

empresa e alta especificidade, pois faz parte do processo de garantia da veracidade da 

nota fiscal, que é a principal entrega da Empresa. As cooperativas participantes são 

remuneradas pela nota fiscal.   

“Porque o negócio dele de triar e vender o material a gente não 

se envolve, essa nota fiscal é uma renda extra que fica mais 

importante quanto menos vale o material [...] A cooperativa 

consegue decidir o que fazer com esse dinheiro. Temos muitos 

casos, tem casos que a cooperativa usa para pagar imposto 

atrasado, casos de aumento de salário dos cooperados, compra de 

maquinas, etc.” 

O grande diferencial da Empresa é o modelo de tecnologia que permite o rastreamento 

da nota e a garantia que aquele material foi para a indústria recicladora.  

“É um modelo de tecnologia, começa com a parte tecnológica 

para poder existir o rastreamento e lastro, porque é uma cadeia 

muito informal. O que essa parte tecnológica faz são todos os 

cruzamentos para comprovar que aquele material triado não foi 

parar em um aterro ou em um lixão [...] Essa nota fiscal tem 

informações riquíssimas de quantidade de material e existe todo 

um check antifraude, bate na receita federal, a gente faz algumas 

avaliações até estatísticas de preço para, de fato, ver se faz sentido 

aquela nota”. 

Esse processo é o principal valor agregado da Empresa C, destacando como 

característica uma alta centralidade e alta especificidade e desenvolvido totalmente de 

forma interna, indo de encontro com o que é encontrado na literatura.  

Após a checagem dessa nota a Empresa C emite um certificado que é comprado pela 

empresa produtora, seguindo o fluxo abaixo:  

“O produtor paga um valor pra gente e a gente repassa esse 

valor para as empresas que fazem a triagem e venda do material 
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reciclável. Essas organizações tem que comprovar a venda para 

um reciclador final e em contrapartida, a nota fiscal vai geral esse 

certificado de reciclagem que o produtor vai comprar. Ele (o 

produtor) transfere esse valor pra gente e usa esse certificado para 

apresentar ao regulador”. 

Este processo todo passa por auditoria para garantir o lastro da informação: “Como 

tem a auditoria, a equipe vai lá e entende pelo tamanho da esteira, quantos cooperados 

tem, eles conseguem com vários cheques saber a quantidade de toneladas”.  

A compra desse certificado pelo produtor pode ocorrer de diferentes formas:  

“Temos dois meios para comercializar essa nota. Uma é 

bilaterial, eu e o operador, cooperativa, ou por leilão da FIESP 

onde junta toda a demanda e a oferta. Há um valor máximo 

definido com o conselho gestor e com a participação das 

associações. Hoje o valor é R$100,00 por tonelada [...] Com as 

empresas é uma relação comercial, de projeto, orçamento e se a 

empresa participa via empresa da FIESP, esta é uma empresa que 

assina um termo de participação”.  

Como já comentado, a Empresa C possui uma parceria com a FIESP, que a conecta 

com empresas que precisam comprovar sua logística reversa.  

A Empresa C destaca a importância dos órgãos reguladores para a implantação da 

logística reversa e de seu modelo de negócio:  

“Para o modelo existir é necessária a existência da lei e da 

fiscalização [...] Foi muito inteligente da CETESB aqui em São 

Paulo vincular a renovação e a emissão de licenças ambientais a 

comprovação da logística reversa. Foi nesse momento que a 

Empresa C alavancou porque a nossa solução foi procurada e 

reconhecida pela CETESB”.  

Uma atividade que não estava na lista de códigos oriunda da revisão de literatura, mas 

encontrada na Empresa é a conscientização dos consumidores. A Empresa faz isso através 

do selo e através das redes sociais, compartilhando informações relacionadas a 

Reciclagem. No site da empresa também é possível encontrar as empresas certificadas. 



86 
 
 

Essa atividade é relevante para empresa, na medida que quanto mais consumidores 

buscarem pelo selo, maior o mercado de atuação. Apesar da relevância, a atividade é 

caracterizada como de baixa centralidade, pois grande parte do mercado de atuação do 

selo foi incentivado pela legislação, e não por consumidores. A empresa declara que o 

público que busca essa informação ainda é um nicho.  

6.4 Empresa D 

No quadro 11 é possível identificar os principais atributos das relações entre as 

empresas durante as etapas:  

Quadro 11 - Práticas e mecanismos de governança identificados – Empresa D 

Etapa Prática 
Atividade da 

Empresa 

Mec. De 

Gov 

Atrib. 

1 

Atrib. 

2 
Evidências 

BOL ED 
Design de 

Embalagens 
IN AC AE 

“Temos uma área global que 

trabalha só com a parte de 

matérias primas para a 

concepção da caixinha”. 

BOL SM 
Inovação em 

Matérias Primas 
CL AC AE 

“Fazemos parcerias com o 

fornecedor para nos apoiar no 

desenvolvimento dos novos 

materiais”. 

BOL EP 
Ecoeficiência 

na Produção 
IN AC AE 

“O cliente quer saber quanto a 

máquina de processo economiza 

de água, você tem um serviço 

para melhorar o resíduo sólido 

da fábrica”. 

MOL -* 
Conscientização 

do Consumidor 
TE BC AE 

“É uma empresa contratada que 

faz a ativação e implantação da 

coleta seletiva, campanha de 

conscientização e 

monitoramento dos dados de 

material” 

MOL SD 

Sistema de 

devolução das 

embalagens 

CL BC AE 

“Essa é uma das partes, 

conscientização do consumidor 

para que ele participe da coleta 

seletiva e separe a embalagem e 

entregue em um ponto de 

entrega voluntária” 
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MOL LR 

Plataforma de 

Pontos de 

Coleta 

TE BC AE 

“Contratamos uma equipe. 

Temos uma série de consultores 

que fazem esse levantamento no 

campo para nós”. 

EOL RR 

Triagem e 

Venda dos 

Materiais 

Recicláveis 

CL BC AE 

“As cooperativas precisam ter 

CNPJ, participar da coleta 

seletiva da cidade, capacidade 

de triar o material”. 

EOL RR 
Apoio as 

Cooperativas 
TE BC AE 

“Temos um material que uma 

empresa de consultoria aplica 

nas cooperativas”. 

EOL RR 
Apoio as 

Cooperativas 
IN BC AE 

“Ano passado sofremos uma 

reestruturação então boa parte 

dos programas nós 

começávamos a desenvolver 

internamente, aplicávamos e 

contratávamos alguém para 

fazer por nós, para multiplicar.” 

EOL RR Reciclagem CL BC AE 

“Essas indústrias são 

independentes e veem na 

embalagem um produto 

interessante”. 

*Prática não consta nos códigos pois surgiu da análise empírica 

Fonte: Elaborado pela Autora 

No início do desenvolvimento da embalagem a Empresa D conta com uma área interna 

para o desenvolvimento do design. A empresa desenvolveu uma área interna específica 

pois agrega valor ao produto, fazendo parte do processo de inovação. Esta atividade é de 

alta centralidade pois está intrinsicamente relacionada ao seu negócio. “Dentro deste time, 

trabalha-se também com desenvolvimento de substituições para os materiais, como 

plástico”, diz especialista da empresa. O desenvolvimento desta atividade de forma 

interna está de acordo com o apontado pela literatura, dada a relevância para a Empresa.  

Algo destacado é a importância de realizar parcerias com fornecedores para o 

desenvolvimento de soluções. Apesar de haver um time interno para pensar as novos 

formatos e materiais para produção, sem o fornecedor a aplicação é difícil: 

 “Dentro do time, temos desenvolvimento próprio, mas sem o 

fornecedor junto, não adianta muito para a aplicação depois. Vale 



88 
 
 

a pena ter pessoas internas para pensar no desenvolvimento e 

depois chamar o fornecedor junto para a implementação. Faz 

parte do processo de inovação”.  

A produção das matérias primas envolvidas no processo, apesar de não está no core da 

empresa, apresenta alta centralidade devido a sua relevância para o resultado final do 

produto. Para a implementação de inovações é necessário contar com fornecedores com 

capacidade técnica para colaborar com a empresa, ou seja, de alta especificidade.  

Algo também destacado pela empresa foi a demanda cada vez mais crescente dos 

clientes e da sociedade em geral pela implementação de práticas de ecoeficiência na 

produção. Por estas atividades estarem intimamente relacionadas a produção, apresentam 

alta centralidade.  

A Empresa conta com diversas iniciativas de conscientização do consumidor “para que 

ele participe do processo de coleta seletiva e separe as embalagens e entregue em um 

ponto de coleta voluntária, uma cooperativa, ou venda [...] Somos focados na meta de 

aumentar o volume de reciclagem de embalagem”.  

O item de conscientização, apesar de não aparecer na revisão de literatura como uma 

prática relevante para a Economia Circular, tem destaque para a Empresa D. A Empresa 

desenvolve um programa de conscientização nas escolas:  

“Hoje temos um programa que implementa a coleta seletiva 

dentro de escolas no Brasil. É uma empresa contratada que faz a 

ativação e implantação da coleta seletiva, campanha de 

conscientização e monitoramento dos dados de material 

reciclável que será sempre destinado para uma cooperativa de 

catadores. Tivemos a concepção da ideia e chamamos o 

fornecedor. Nós entramos com a expertise de resíduos e ela com 

a expertise pedagógica. Não temos o core em educação, então 

temos que contratar uma empresa”. 

A Empresa D realizou toda a concepção do programa e contratou um fornecedor para 

implementação, que apresenta conhecimento no trabalho com escolas. Entende-se que a 

Empresa D optou por contratar um fornecedor pois o desenvolvimento de projetos como 
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este não é entendido como totalmente relacionado ao core da operação e também não 

possuem todo o conhecimento específico necessário no tema. 

Além dos programas implantados em escolas, também há projetos desenvolvidos pela 

Lei Rouanet. Estes programas fazem parte da estratégia da empresa para conscientização 

para a reciclagem. Como colocado pelo especialista da área, estes programas não estão 

relacionados ao core da empresa, sendo terceirizados e de baixa centralidade. Pelas 

características dos projetos necessitam alta especificidade técnica.  

A empresa apresenta uma plataforma para conectar clientes a pontos de coleta de 

material reciclável. Para estruturar esta plataforma, a empresa conta com uma consultoria: 

“Contratamos uma equipe. Temos uma série de consultores que fazem esse levantamento 

no campo para nós. São empresas que vão nessas cooperativas, comércios, pontos de 

entrega voluntários, prefeitura e fazem a coleta dos dados. Essas consultoras são 

fornecedoras”. O desenvolvimento dessa plataforma foi caracterizado como de baixa 

centralidade, por não estar ligado ao core da empresa, e de alta especificidade, pelas 

características da operação deste serviço.  

Para participar das iniciativas, as cooperativas possuem alguns critérios de seleção:  

“As cooperativas precisam ter CNPJ, participar da coleta 

seletiva da cidade, capacidade de triar o material. Temos 

programas específicos para as cooperativas, programa de 

capacitação, destinação de equipamentos. Para isso, vou precisar 

que a cooperativa tenha ATA de constituição, feito pelo menos 

uma assembleia, demonstre que tem uma alternância na gestão 

interna, uma série de requisitos que são até obrigatórios para você 

emitir uma nota. Há critérios humanos e culturais”. 

Para estruturação do programa, a Empresa D conta uma equipe terceira para ir nas 

cooperativas de catadores e pontos de entrega, fazer a coleta das informações, 

cadastramento dos pontos e manter o site atualizado. Essa equipe terceira apresenta um 

contrato com a Empresa D para realizar este serviço.  

A Empresa D também apoia as cooperativas de diversas formas, com materiais 

educativos, apoio a gestão, apoio a compra de maquinário, etc. Há programas realizados 

internamente e terceirizados. “Temos um projeto que seleciona cooperativas com 
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estrutura, mas déficit na gestão. Temos um material que uma empresa de consultoria 

aplica nas cooperativas para ensiná-los a fazer tabulamento, fluxo de caixa, para melhorar 

a gestão e a produtividade”. As cooperativas apoiadas são monitoradas pela Empresa D, 

esse trabalho é realizado internamente.  

Sobre a formalização destas relações com as cooperativas, a Empresa D destaca: 

 “Todas as seções de ativos, equipamentos, tem que ter 

obrigatoriamente um contrato de concessão de comodato de 

material. As outras parcerias, dependem do tipo. Os programas de 

capacitação a gente simplesmente pede um aceite e essas 

cooperativas e locais vão participar. Quando a gente cede algum 

tipo de material que é uma doação e que não exige nenhum tipo 

de contrapartida dele formal, por exemplo, uma placa, uma telha, 

eles simplesmente assinam um termo de seção ou de participação 

neste programa. A mesma coisa acontece para as escolas ou 

trabalho com consumidores, shoppings. A gente simplesmente 

faz um termo de compromisso de participação informal para que 

eles fiquem cientes do que vai ser feito. A gente não tem 

programas diretos em sua maioria, são empresas terceiras. 

Sempre tem uma empresa, um fornecedor, fazendo essa atuação, 

o que facilita”.   

Para a escolha dessas empresas parceiras, a Empresa D destaca que há processos de 

concorrência. Hoje existem aproximadamente cinco fornecedores na Empresa para 

aplicar esses projetos.  

O critério para selecionar os projetos que serão desenvolvidos internamente ou 

externamente é a capacidade de desenvolvimento interno da equipe e também uma 

questão de conhecimento técnico. No último ano a Empresa D passou por um processo 

de reestruturação e a equipe passou a estar mais focada no desenvolvimento de projetos 

em parceria com terceira parte, apoiando no campo.  A Empresa D desenvolve o escopo 

do projeto, verifica possíveis parceiros e para desenvolver as atividades de campo, visto 

que há poucos recursos humanos para disponibilizar nesses casos.  Mesmo as atividades 

que atualmente são realizadas internamente, este ano estão em definição. A tendência está 

caminhando para buscar consultorias ou especialistas no tema que possam apoiar a 
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Empresa D no desenvolvimento dos projetos. Segue comentário do representante da 

Empresa:  

 “Falta de pessoas. Ano passado sofremos uma reestruturação 

então boa parte dos programas nós começávamos a desenvolver 

internamente, aplicávamos e contratávamos alguém para fazer 

por nós, para multiplicar. [...] Agora mudamos um pouco essa 

perspectiva de fazer mais terceirizações de trabalho. Eu escrevo 

o escopo, vejo quem pode fazer isso com a gente. Afinamos o 

escopo com a empresa interessada até ir para o campo. A 

tendência está indo para buscar consultorias no mercado. [...] Até 

a expertise, essas empresas tem a expertise no ramo da 

reciclagem. Não teria como internalizar esse processo porque não 

é o core da Empresa D. Eu não posso contratar o escopo de uma 

pessoa que vai trabalhar na nossa área que exige uma visão muito 

mais ampla de sustentabilidade só para trabalhar com uma 

questão de resíduos sólidos [...]  Fica menos flutuante as variações 

de mercado que podem acontecer. Esse conhecimento nas mãos 

nossas, pode perder esse trabalho. Com empresas terceirizadas 

não. É um escopo que pode ser replicado por qualquer outro 

prestador de serviço. É uma segurança para o negócio”.  

Além disso, a consultoria contratada apoia no relacionamento com as cooperativas: 

“As consultorias são para manter o relacionamento da Empresa D no campo. Muitas vezes 

eu sei que cooperativas tem menos ou mais estrutura porque esses apoios de campo estão 

lá. Essa empresa é um fornecedor”. 

Após a separação realizada pelas cooperativas, o material é destinado para a indústria 

recicladora que pode se transformar em diversos fins, como telhas, papel, etc. As 

indústrias recicladoras são entendidas como colaboradoras. A Empresa D apoia as 

indústrias que queiram trabalhar com os materiais das suas embalagens, indicando quais 

cooperativas podem destinar o material. Porém a operação da indústria recicladora é 

própria, sem interferência com a Empresa D.  A Empresa D e as empresas de reciclagem 

apresentam uma relação de colaboração:  
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 “Essas indústrias são independentes. Nós atuamos sempre 

como catalizadores no processo. Se há alguma dificuldade de 

encaminhar, problema de preço, logística, nós auxiliamos para 

conseguir destinar o material. Em alguns casos, até por uma 

questão legal, se uma cooperativa separa o material e quer 

destinar, temos que dar uma opção de destinação. [...] É uma 

prática de colaboração. A Empresa D não fornece nada pra elas e 

elas também não fornecem nada para nós obrigatoriamente [...] 

Podemos auxiliar as indústrias recicladoras de maneira técnica 

para um produto novo no mercado. Temos conhecimento interno 

para auxiliar nesse processo. A Empresa B tem uma área global 

para estas questões”. 

    Questionado sobre os benefícios destes projetos, a Empresa D destaca:  

“É uma empresa que já tem o aspecto de sustentabilidade 

imbuído no seu conceito, não é difícil vender sustentabilidade 

internamente, porque é uma empresa que já acredita nisso lá fora, 

ou seja, já está distribuído nas matrizes. Então assim, não há 

dificuldade de falar com o nosso CEO e mostrar que 

sustentabilidade é importante. Nosso desafio é de mostrar como 

nossa sustentabilidade aqui é diferente da realidade europeia. Lá 

fora eu pago uma taxa e resolvo o problema, aqui eu preciso criar 

esse negócio da reciclagem, eu preciso ceder equipamentos para os 

recicladores. É uma empresa que conversa muito, que vê a 

importância, com bons argumentos, você consegue convencer 

internamente. O que pega muito é custo. Quanto isso está dando de 

retorno para o negócio? Seja em imagem, seja em economia em 

alguns tipos de custo. Entra uma questão legal também. O custo de 

uma ação civil pública no município porque não tem a destinação 

da embalagem, os custos sociais. Hoje o aspecto de 

sustentabilidade já é uma questão de escolha pro consumidor. 

Sustentabilidade é uma diferenciação de negócio”. 
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6.5 Empresa E 

No quadro 12 é possível identificar os principais atributos das relações entre as 

empresas durante as etapas:  

Quadro 12 - Práticas e mecanismos de governança identificados – Empresa E 

Etapa Prática 
Atividade da 

Empresa 

Mec. 

De 

Gov 

Atrib. 

1 

Atrib. 

2 
Evidência 

BOL EP 
Ecoeficiência 

na Produção 
IN AC AE 

“Na produção do móvel, usa-

se muita energia e temos 

várias práticas para eficiência 

no uso de energia. A gente 

vem verificando outras 

maneiras de fazer a gestão 

ambiental da fábrica garantir 

mais sustentabilidade na 

produção” 

BOL EP 

Produção de 

Energia 

Renovável 

CL BC AE 

“Existe uma empresa parceira 

da Empresa E, do mesmo 

grupo. Essa empresa 

identificou que em Minas 

Gerais havia a cobrança 

muito elevada de energia e 

propôs formar uma parceria e 

montasse uma usina 

fotovoltaica” 

MOL -* 

Conscientização 

dos 

consumidores 

IN BC BE 

“Há uma campanha com 

abordagem de venda e menos 

de conscientização” 

MOL RM 
Recompra de 

Produtos 
TE BC AE 

“Uma empresa terceira que 

compra e ela solta o crédito, 

ela que faz a avaliação do 

produto que o cliente está 

trazendo” 

EOL RR 

Triagem e 

Venda dos 

Materiais 

Recicláveis 

CL BC AE 

“A partir daí conseguia 

elaborar um contrato de 

parceria com as entidades” 
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EOL RR 

Monitoramento 

das 

Cooperativas 

IN BC AE 

“O monitoramento inclui uma 

lista com diversos itens: 

número de cooperados, renda 

dos cooperados, aspectos 

legais [...]” 

EOL RR 

Recuperação e 

remanufatura de 

Produtos 

CL BC AE 

“Fazemos a gestão porém 

toda a garantia desse serviço 

e de que o produto pode ser 

revendido seja como novo 

seja como usado, vem da 

própria indústria”. 

*Prática não consta nos códigos pois surgiu da análise empírica 

Fonte: Elaborado pela Autora 

A Empresa E, por possuir uma fábrica própria para o desenvolvimento de móveis, 

apresenta diversas ações de gestão ambiental. O uso de energia é bem impactante e a 

empresa possui uma usina de energia fotovoltaica:  

“Existe uma empresa parceira da Empresa E, do mesmo grupo. 

Essa empresa identificou que em Minas Gerais havia a cobrança 

muito elevada de energia e propôs formar uma parceria para 

montar uma usina fotovoltaica. A usina entrou em operação há 

um ano e meio. Pelo sucesso, a gente vem projetando outras 

praças. É uma fazenda nossa, que eles fazem toda a operação”.  

A implantação da usina foi oriunda de uma cooperação com outra empresa do grupo e 

apresenta como característica a baixa centralidade e alta especificidade. O 

desenvolvimento desta prática no formato de colaboração está de acordo com a literatura, 

dado que não é uma atividade core para a Empresa. 

Ao finalizar um produto, os clientes apresentam a opção de retirar a mercadoria 

comprada nas lojas. Neste formato o consumidor não paga o frete a e Empresa E 

economiza nas emissões de gases de efeito estufa. Além disso são realizadas ações de 

conscientização, prática não identificada na revisão de literatura voltada a Economia 

Circular, mas encontrada na Empresa: “Há uma campanha com abordagem de venda e 

menos de conscientização. Já fizemos algumas pesquisas, justamente neste cenário da 

frequência do cliente na loja e a gente entende que ele não vê muito valor em como 

estamos destinando os resíduos. Estamos avançando mais na comunicação via redes 
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sociais”. Pelas características apresentadas, essa atividade foi caracterizada como de 

baixa centralidade e baixa especificidade.  

Para os produtos vendidos, a empresa apresenta práticas de colaboração com 

assistência técnica para recuperar produtos que retornam por desistência do cliente ou 

qualquer outra razão:  

“Imagina que um produto volta do cliente por desistência ou 

qualquer outro motivo, ele passa por assistência técnica e esse 

produto volta para o mercado [...] A gestão é da Empresa E só que 

são box de assistência técnica. Fazemos a gestão porém toda a 

garantia desse serviço e de que o produto pode ser revendido seja 

como novo seja como usado, vem da própria indústria [...] Quem 

conserta o produto é a própria indústria dentro do meu depósito. 

Temos contrato com os representantes das empresas técnicas 

homologadas da indústria”.  

Por esta ação não estar tão relacionada a empresa, é caracterizada como de baixa 

centralidade. Por contar com assistências técnicas homologadas pela indústria, esta 

atividade é caracterizada como de alta especificidade.  

A Empresa E também disponibiliza aos clientes a possibilidade de comprar celulares, 

fornecendo descontos na compra de novos aparelhos. Esta prática é realizada de forma 

terceirizada, que faz o processo de remanufatura, apresentando baixa centralidade, pois 

não está intimamente relacionada ao negócio da empresa, e alta especificidade, pela alta 

especificidade técnica:  

 “Uma empresa terceira que compra e libera o crédito, ela que 

faz a avaliação do produto que o cliente está trazendo. Pelo fluxo 

deste comprador, pega o material e destina para remanufatura ou 

para reciclagem. Essa empresa que está avaliando o produto que 

vai cobrir essa margem do cliente. Tratamos essa empresa como 

um fornecedor”.  

Em relação a eletroeletrônicos, a empresa possui coletores para destinar esses materiais 

para a reciclagem: 
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“Os produtos são coletados por uma empresa que faz a 

consolidação desses eletroeletrônicos. Deste centro de 

consolidação a indústria recicladora retira os produtos. Na 

recicladora é feita a separação de cada tipo de material para 

mandar para a reciclagem. Existem duas associações que 

representam uma gama de produtores de eletroeletrônicos. Essas 

duas associações criaram entidades gestoras para os associados. 

Esses associados “bancam” o serviço dessas entidades para que 

elas distribuam esses coletores e promovam a logística reversa do 

eletroeletrônico em desuso. A indústria se juntou para fazer a 

logística reversa acontecer. O acordo setorial ainda não foi 

assinado, só que a indústria já vem se preparando e negociando 

com as secretarias estaduais de meio ambiente para já ter uma 

estrutura formada para quando o acordo setorial sair”. 

Essa prática é categorizada como de colaboração com a indústria e as associações e 

apresenta baixa centralidade, visto que é de responsabilidade e realização por empresa 

terceira, e alta especificidade, visto as características para o desenvolvimento.  

A empresa conta com um projeto de reciclagem dos resíduos gerados nas lojas e 

prédios administrativos. Estes resíduos são destinados a uma cooperativa de catadores, 

selecionada pela empresa:  

“Temos um critério geográfico, a gente visita as cooperativas, 

vemos a questão de documentação, legalidade, maquinário, 

espaço, tem todo esse checklist e aí sim colocamos ela em 

operação. Passa por uma etapa de adequação e de piloto, para ver 

se a cooperativa entendeu a operação, se responde nas 

necessidades que a gente precisa e aí sim, segue com ela ou o time 

vai para campo e mapeia outra cooperativa [...] as cooperativas 

passam por um processo de homologação com a Empresa E. As 

cooperativas que não passam pelos critérios de risco, compliance, 

eram cortadas [...] A partir daí conseguia elaborar um contrato de 

parceria com as entidades”.   

Sobre a formalização do relacionamento com as cooperativas, a Empresa E coloca:  
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“São contratos. No começo a gente sempre fazia os contratos 

de um ano. Um contrato de parceria, o que garante uma revisão 

de contrato. Na “Empresa D” para você renovar um contrato você 

precisa renovar algumas etapas de compliance, então é uma 

maneira de forçar as cooperativas a apresentar as documentações. 

Agora, as cooperativas que a gente entende como estáveis, que já 

conhecemos bem, a gente já tem pensado em contratos de 2 anos, 

para não forçar tanto esse fluxo maçante com o jurídico”.   

Inicialmente a Empresa E contava com uma consultoria que realizava os primeiros 

contatos com as cooperativas. Na fase da expansão para nível nacional, a empresa 

entendeu que já possuía o conhecimento necessário para essa análise e internalizou o 

processo de homologação, pois o custo para implementação era muito mais baixo se 

desenvolvido internamente: 

 “Nós começamos com outra empresa e na fase de expansão a 

nível nacional a gente entendeu que já tínhamos a capacidade de 

seguir com essa escolha [...] Quando a gente fez o trabalho inicial 

a gente não sabia onde estava pisando e precisou do apoio de uma 

consultoria. Mas como a gente participou muito intensamente do 

trabalho de escolha dessas primeiras cooperativas e que eram nos 

maiores municípios que a gente tinha atuação, a gente optou por 

fazer com uma empresa terceira. Depois quando a gente foi 

expandir para os municípios menores a gente percebeu que a 

consultoria não fazia muito sentido porque o custo para 

implementar o programa era menor se a gente mesmo fosse fazer 

e não demandaria tanto esforço”.  

A área de Facilities, junto com a equipe de Sustentabilidade da Empresa desenvolvem 

um trabalho de monitoramento dessas cooperativas, para entender se estas instituições 

evoluíram com o programa ou se ficaram no mesmo estágio de desenvolvimento. Esse 

trabalho é desenvolvido junto com uma consultoria. Dentre os aspectos monitorados, há 

termos como: número de cooperados, renda de cooperados, aspectos legais, aspectos 

trabalhistas, gestão financeira, etc. 
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A Empresa destaca também o aspecto social do programa: “De maneira geral, o 

incremento de renda para essas cooperativas é muito importante. Eles relatam que a partir 

do momento que o programa entrou, a qualidade de vida deles mudou”. A Empresa 

também destaca que só são destinados a reciclagem os materiais que de fato não podem 

ser recuperados.  

A Empresa E desenvolve ainda um trabalho específico para a reciclagem do isopor:  

“O fluxo vai através da cooperativa. Há dois grandes 

compradores de isopor no Brasil. Um deles é a indústria que o 

transforma em outros produtos, como acabamento de casas e 

objetos de decoração. [...] Essas empresas fazem uma parceria 

com a cooperativa. As empresas fornecem o maquinário que faz 

toda a extrusão do ar do isopor. Este produto vai para a fábrica 

que faz moldura de janelas, por exemplo”.  

No caso do isopor, muitas cooperativas não tinham tratativas para este material. A 

Empresa E desenvolve um papel relevante para incentivar o mercado na medida em que 

apoiam no contato das cooperativas com as empresas que tratam o isopor. Muitas 

cooperativas começam tratando apenas o isopor da Empresa E e aos poucos foram 

expandindo para outras empresas.  

6.6 Empresa F 

No quadro 13 é possível identificar os principais atributos das relações entre as 

empresas durante as etapas:  

Quadro 13 - Práticas e mecanismos de governança identificados – Empresa F 

Etapa Prática 
Atividade da 

Empresa 

Mec. De 

Gov 

Atrib. 

1 

Atrib. 

2 
Evidência 

BOL EP 
Ecoeficiência 

na Produção 
IN AC AE 

“A gente já faz a utilização de 

reuso de água. Todos os nossos 

indicadores, menor geração de 

resíduos, menor quantidade de 

efluentes, menor utilização de 

energia, a gente tem utilizado 

energia renovável. Toda essa 

parte de indicadores a gente faz 

um acompanhamento e a gente 

vem reduzindo ano após ano” 
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BOL CF 
Inovação em 

matérias primas 
CL AC AE 

“Foram feitas parcerias na 

época para fazer esse 

desenvolvimento tecnológico e 

a implementação foi interna na 

Empresa F” 

BOL CF 

Cadeia de 

Fornecimento 

Verde 

CL BC AE 

“A parceria também é com o 

fornecedor do etanol porque há 

toda uma preocupação com a 

cadeia para que ela seja de 

acordo com a legalidade de 

atuação e como tem o trabalho 

no campo, tem auditoria” 

BOL ED 
Ecodesign dos 

Produtos 
CL AC AE 

“Em regra é mais um processo 

colaborativo, nossos 

engenheiros de aplicação 

trabalhando com nossos 

clientes” 

MOL -* 
Conscientização 

do Consumidor 
CL BC AE 

“É um contrato de parceria, 

junção dos esforços. Tem outras 

parcerias, que é mais de 

patrocínio” 

MOL -* 
Análise de 

Ciclo de Vida 
CL BC AE 

“Quando a gente tem dúvida da 

solução, nosso cliente tem 

dúvida ou é questionado pela 

sociedade, a gente faz essa 

avaliação baseada na ciência e 

parceria com uma empresa 

independente, até para trazer 

credibilidade” 

MOL -* 
Divulgação de 

Informações 
CL BC BE 

“A gente tem muito 

questionamento de qual é o 

percentual de reciclagem de 

plástico e a gente trabalha em 

parceria, na contratação de uma 

empresa independente que faz a 

avaliação, a pesquisa em 

campo, para avaliar o índice de 

reciclagem no Brasil” 

EOL RR Reciclagem CL AC AE 

“Então a gente trabalha dentro, 

mas também trabalha com essas 

possibilidades de parcerias com 

startups e soluções das mais 

variadas de forma global” 
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EOL RR 
Apoio a 

Cooperativas 
CL BC AE 

“Então a gente tem uma 

empresa, que é nosso apoio, 

nossa consultoria e faz a gestão 

desse programa” 

*Prática não consta nos códigos pois surgiu da análise empírica 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Para o desenvolvimento de produtos com características mais sustentáveis, a Empresa 

F contou com parcerias:  

“A gente foi conhecer vários tipos de tecnologias no mercado. 

Foi avaliado na época quando a gente implementou em 2010. 

Desde 2007 foi identificada uma melhor tecnologia para fazer o 

ajuste de processo. Com essas novas opções de tecnologia para 

fonte renovável vindas da cana de açúcar, que transforma em 

etanol e polietileno, foram feitas parcerias na época para fazer 

esse desenvolvimento tecnológico e a implementação foi interna 

na Empresa F com as equipes de engenharia, adequação do 

sistema produtivo pra fazer a implementação”.  

O uso de novas matérias primas, mais sustentáveis, é de alta centralidade para empresa, 

visto que está intimamente relacionado seu negócio. Como colocado na fala do 

especialista, apesar da colaboração com o parceiro, a implementação foi interna. A 

parceria também é de alta especificidade, devido a tecnologia de desenvolvimento ser 

muito específica. 

O desenvolvimento das parcerias também é realizado com o fornecedor:  

“A parceria também é com o fornecedor do etanol porque há 

toda uma preocupação com a cadeia para que ela seja de acordo 

com a legalidade de atuação e como tem o trabalho no campo, 

tem auditoria. Nossos parceiros passam por auditoria para estar 

de acordo com as normas legais trabalhistas, tributárias”. 

Esta parceria é de alta especificidade, na medida que o fornecedor é essencial para o 

desenvolvimento do produto e, pelas necessidades da empresa, o material fornecido se 

torna de alta especificidade. Porém, de baixa centralidade, na medida o desenvolvimento 

do produto entregue pelo fornecedor não é o core da Empresa.  
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Para a constante evolução na produção de polímeros de cunho sustentável, a empresa 

apresenta iniciativas internas, mas também conta com parcerias:  

"A gente tem um laboratório dedicado e especializado em 

química renovável. Além disso a gente tem também em Boston 

pesquisadores locais fazendo desenvolvimento e buscando as 

tecnologias mais avançadas. Mas a gente tem parcerias com 

universidades. A gente tem parceria pra dentro da universidade 

buscar oportunidades e fazer o desenvolvimento interno dentro da 

Empresa F. Mesmo com todo o desenvolvimento em renovável 

que a Empresa F é pioneira, a gente é a maior produtora de 

biopolimeros do mundo, a parceria com Universidades é comum 

no desenvolvimento dentro desses laboratórios especializados em 

química renovável na Empresa F”.  

De acordo com a Empresa, o grande benefício da parceria com as Universidades é a 

possibilidade de compartilhamento. De acordo com o especialista da Empresa:  "É uma 

troca na verdade, eu acho que hoje em dia colaboração é fundamental para que você 

consiga alcançar novas tecnologias, novas rotas tecnológicas, essas parcerias com 

universidades são fundamentais”. A empresa comenta que para estas parcerias são 

utilizados mecanismos formais:  

“É uma forma de contratação. É muito comum o termo de 

cooperação e aí você define inclusive como é a propriedade 

intelectual, com quem fica, qual o percentual, o que exatamente é 

o escopo. Essa é uma forma, outra forma é, por exemplo, 

parcerias para fazer PETs. Então, você tem um contrato de 

prestação de serviço em que você usa o laboratório das 

universidades para fazer testes específicos dependendo do que se 

está desenvolvendo e tem a possibilidade de consultoria”. 

Além das Universidades, a Empresa F desenvolve outros tipos de parcerias para buscar 

inovação:  

“A gente trabalha também com open innovation e a gente tem 

alguns exemplos. Um exemplo até mais ligado ao meu tema de 

Economia Circular em reciclagem é uma plataforma que a gente 
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fez o lançamento ano passado. Uma plataforma global em que 

você lança um desafio e pessoas do mundo inteiro, empresas, 

startups, pessoas físicas, colocam a sua solução e aquela que for 

a melhor solução identificada a gente paga um prêmio”. 

Esta constante inovação apresenta também como características alta centralidade, visto 

que é de extrema relevância para o negócio da empresa, e de alta especificidade, devido 

à complexidade e características desse desenvolvimento. As parcerias desenvolvidas para 

esta atividade vão contra o apontado pela literatura, já que esta atividade é importante 

para agregar valor ao negócio da Empresa F.  

Outro aspecto importante para a empresa é o design dos produtos, apesar da Empresa 

F produzir a matéria prima, que é encaminhada para outra empresa desenvolver o produto 

em si, o design é fundamental para facilitar a reciclagem:  

"Quando a gente pensa em Economia Circular, em ter uma 

facilidade para reciclar, para esse material que é a embalagem 

ficar mais fácil o retorno para um novo processo produtivo, a 

gente tem trabalho em parceria com o cliente. É ele que 

desenvolve a embalagem, mas considerando a nossa resina em 

aplicação, a gente faz o desenvolvimento conjunto. [...] Em geral 

é mais colaborativo porque é nossa relação dia a dia com o cliente. 

Quando vai ter algum desenvolvimento que vai gerar uma 

propriedade intelectual ou possibilidade de uso de outro cliente, 

então algum tipo de contrato para estabelecer os limites daquela 

utilização é necessário para que não tenha nenhum problema 

futuro.  Em regra, é mais um processo colaborativo, nossos 

engenheiros de aplicação trabalhando com nossos clientes, mas 

em casos mais de desenvolvimento que envolve tecnologia e tal, 

aí sim você tem um contrato de cooperação”.  

Esta operação é de alta centralidade, pois traz inovações e agrega valor aos produtos 

oferecidos pela empresa, e alta especificidade pois depende do cliente para o 

desenvolvimento.  
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Em relação a reciclagem, no tipo mecânico, a Empresa F conta com uma área interna 

de inovação e também com instituições parceiras selecionadas através da sua plataforma 

global:  

“Essa área de inovação busca melhorar a qualidade no sentido 

técnico, ou seja, ter as propriedades necessárias para aplicações 

mais nobres [...] Para isso a gente trabalha internamente fazendo 

formulações nos nossos laboratórios, mas a gente trabalha 

também com a questão de ter uma abertura para ter parceiros e aí 

a gente trabalha buscando startups com soluções para isso. [...] O 

próximo passo, aí sim, nossas equipes internas junto com a 

parceria, formaliza um contrato de desenvolvimento”. 

A reciclagem química segue o mesmo formato, com desenvolvimento interno e 

também através de parcerias:  

“Aqui que a gente internamente fez um roadmap de 

tecnologias e a gente está trabalhando muito com parceiros 

tecnológicos que já tem uma tecnologia desenvolvida e a gente 

faz a parceria para testar, ver a viabilidade e a partir do momento 

que verifica a viabilidade começa a trabalhar em conjunto. Então 

a gente anunciou, além dos parceiros tecnológicos, universidades 

que também estão trabalhando neste tema”.  

Estas ações de reciclagem são caracterizadas como de alta centralidade, visto que 

permitem agregar valor a um produto disponibilizado pela Empresa e também de alta 

especificidade, pois demanda parceiros com qualidade técnica diferenciada da comum 

existente no mercado. 

Em relação a cadeia de reciclagem, a Empresa F conta com um programa para apoiar 

cooperativas de reciclagem. O desenvolvimento deste projeto tem o apoio de uma 

consultoria:  

“A gente tem uma empresa, que é nosso apoio, nossa 

consultoria e faz a gestão desse programa. São escolhidas e 

identificadas cooperativas que a gente vai apoiar financeiramente 

para ajudar na parte de gestão. A gente vem atuando desde 2012 
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e já apoiamos mais de 110 cooperativas, são mais de 8000 

catadores beneficiados e esse é um programa que a gente abre 

para outras empresas participarem e contribuírem. Hoje a gente 

não está com outras parcerias, mas a gente já teve. Entre as 

parcerias a gente tem uma empresa que faz a gestão do programa, 

presta serviço. Depois tem a relação com as cooperativas que 

recebem os apoios e depois a relação com outras empresas que 

queiram apoiar e contribuir”.  

Quando a empresa foi questionada para explicar a razão de terceirizar a atividade de 

gestão do programa, a Empresa F citou o conhecimento específico para este trabalho, 

caracterizando uma alta especificidade:  

“Na verdade, tem uma questão de expertise na relação, a gente 

está trabalhando com sociólogos, psicólogos, engenheiros 

específicos no terceiro setor para fazer esse approach com os 

cooperados, trazer sugestões de implementação de equipamentos 

que não está dentro do core business da Empresa F. Então é 

natural”.   

Ainda referente a reciclagem, a empresa conta com um programa destinado a logística 

reversa de copos plásticos. A empresa destaca a característica colaborativa deste 

programa:  

“Como a gente desenhou o projeto, a gente fez uma parceria 

com empresa de logística reversa, que tem também uma 

plataforma digital de sustentabilidade. [...] A gente identificou um 

parceiro reciclador para reciclar esse material pra gente e fazer a 

formulação que a gente precisa. Então a Empresa F define a 

formulação e o parceiro reciclador pega esse material e produz o 

reciclável. Os apoiadores apoiam financeiramente o projeto junto 

com a Empresa F e os participantes são empresas que tem 

interesse em destinar adequadamente seus copos já que na maior 

parte das vezes os copos eram misturados junto com todos os 

outros materiais e acabavam indo pra aterro. [...] A gestão é feita 

por nós, pela Empresa F, porque na verdade o que acontece é, 
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uma empresa é contratada para a logística e faz a divulgação para 

os participantes na plataforma digital”.  

A Empresa F possui um contrato com o reciclador, de fornecimento, e também um 

contrato com os apoiadores do programa. Com os apoiadores o contrato é diretamente 

com a Empresa F, com um termo de apoio, e para os participantes, como quem retira o 

resíduo é a fornecedora, ela que faz essa contratação direta com os participantes, já que é 

responsável por garantir a empresa que a destinação destes resíduos foi realizada de forma 

adequada. A Empresa F é responsável pela gestão, que inclui o acompanhamento do 

volume coletado, dos desafios, etc.   

A Empresa F possui diversas práticas de conscientização do consumidor. Item não 

encontrado de forma relevante na revisão de literatura das ações de Economia Circular, 

mas desenvolvido pela empresa utilizando, principalmente, parcerias. Uma dessas ações 

é com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast). A parte criativa é 

realizada pela Empresa F junto com esta organização. Este trabalho conjunto é 

formalizado através de um contrato de parceria. A empresa também possui outras 

parcerias para conscientização do consumidor, mas com características de patrocínio: “É 

um projeto que não é nosso, é uma outra forma de envolvimento, alavancando um projeto 

já existente”. 

A empresa também desenvolve em parcerias com o cliente para realização de estudos 

de Análise de Ciclo de Vida (ACV):  

“A análise de ciclo de vida é do produto, não da resina. Então 

por exemplo, a gente fez uma análise de ciclo de vida de copos 

descartáveis e o reutilizável. Quando a gente tem dúvida da 

solução, nosso cliente tem dúvida ou é questionado pela 

sociedade, a gente faz essa avaliação baseado na ciência e 

parceria com empresa independente, até para trazer credibilidade. 

Nossos clientes que estão nesse mercado pedem nossa ajuda. 

Levantamos as informações com o cliente para que possa ser 

utilizado nas comunicações dele junto com seus consumidores”.  

A Empresa F também destaca a divulgação de informações relacionadas aos 

programas da empresa e contribui para o índice de reciclagem no Brasil:  
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“São duas coisas, uma são os resultados que estão em nosso 

relatório anual. A outra é o índice mesmo de reciclagem que no 

Brasil a gente tem muito questionamento de qual é o percentual 

de reciclagem de plástico e a gente trabalha em parceria na 

contratação de uma empresa independente que faz a avaliação, a 

pesquisa em campo, para avaliar o índice de reciclagem no Brasil. 

Tem um contrato de prestação de serviço para fazer pesquisa em 

campo”.  

Apesar da importância desta atividade, não se relaciona diretamente com a atividade 

da Empresa F, se caracterizando como de baixa centralidade. Porém de alta 

especificidade, devido a característica técnica do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 
 

CAPÍTULO 7 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Esta seção apresenta a análise entre os seis estudos de caso realizados no trabalho e a 

discussão sobre as proposições levantadas.  

Analisando as práticas e os mecanismos de governança aplicados pelas empresas 

estudadas para a etapa de BOL, chegamos no quadro abaixo: 

Quadro  14 - Práticas de BOL 

Empresa Etapa Prática Atividade da Empresa 
Mec. De 

Gov 

Atrib. 

1 

Atrib. 

2 

B BOL CF Produção da Cana-de-açúcar TE BC BE 

D BOL ED Design de Embalagens IN AC AE 

D BOL SM Inovação em Matérias Primas CL AC AE 

D BOL EP Ecoeficiência na Produção IN AC AE 

E BOL EP Ecoeficiência na Produção IN AC AE 

E BOL EP Produção de Energia Renovável CL BC AE 

F BOL EP Ecoeficiência na Produção IN AC AE 

F BOL CF Inovação em matérias primas CL AC AE 

F BOL CF Cadeia de Fornecimento Verde CL BC AE 

F BOL ED Ecodesign dos Produtos CL AC AE 

Fonte: Elaborado pela Autora 

A Empresa A e Empresa C fornecem soluções para organizações quanto ao tratamento 

de seus resíduos. Por esta característica o foco da atuação destas empresas concentra-se 

nas etapas finais do ciclo de vida do produto, não sendo encontradas atividades para a 

etapa de BOL. 

Como identificado na literatura, a fase de BOL apresenta alta relevância para as 

empresas na medida que concentram questões estratégicas do desenvolvimento dos 

produtos. Devido à alta relevância, essas atividades seriam desenvolvidas de forma 

interna pela empresa. Atividades intimamente relacionadas à missão e aos objetivos da 

empresa são internalizadas, assim a organização tem maior capacidade de usar seus 

próprios sistemas de controle administrativo para avaliar as atividades e poder 
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recompensar ou punir comportamentos consistentes com a missão da empresa (BURKE; 

LOGSDON, 1996).  

De fato, muitas das atividades desenvolvidas internamente são de alta centralidade e 

alta especificidade. Entretanto, a estrutura que mais se destacou foi a de colaboração. O 

que foi possível identificar com as empresas participantes é que dada a complexidade do 

desenvolvimento de produtos de cunho mais sustentáveis e a necessidade por inovação 

dos processos, é preciso colaborar com outras instituições para identificar e implementar 

soluções.  

Novas soluções inovadoras requerem um modelo de negócios inovador e 

ecossistêmico. A empresa principal da rede facilita as relações e formas de cooperação, 

detecta e gerencia interdependências entre os diversos atores por meio de sistemas de 

governança e colaboração, implementando fluxos contínuos e na troca de recursos e 

serviços (ZUCCHELLA; PREVITALI, 2019). Para realizar uma mudança radical de 

padrões voltadas a Economia Circular, é necessário enfatizar ainda mais as grandes 

descobertas técnicas para alcançar novas maneiras de pensar e fazer negócios 

(HOMRICH et al., 2018). 

Este aspecto pode ser encontrado nos trechos abaixo:  

Trecho – Empresa D:  

“Dentro do time, temos desenvolvimento próprio, mas sem o 

fornecedor junto, não adianta muito para a aplicação depois. Vale 

a pena ter pessoas internas para pensar no desenvolvimento e 

depois chamar o fornecedor junto para a implementação. Faz 

parte do processo de inovação”.  

Trecho – Empresa F:  

"É uma troca na verdade, eu acho que hoje em dia colaboração 

é fundamental para que você consiga alcançar novas tecnologias, 

novas rotas tecnológicas, essas parcerias com universidades são 

fundamentais”. 
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Os dados encontrados negam a proposição colocada inicialmente:  

(1) As atividades relacionadas ao core da empresa são internalizadas e estão 

presentes na fase de design do produto e sua produção (BOL).  

Quanto as práticas encontradas para a etapa de MOL, chegamos no quadro abaixo: 

Quadro 15 - Práticas de MOL 

Empresa Etapa Prática Atividade da Empresa 
Mec. 

De Gov 

Atrib. 

1 

Atrib. 

2 

C MOL -* Conscientização do Consumidor IN BC BE 

D MOL -* Conscientização do Consumidor TE BC AE 

D MOL SD 
Sistema de devolução e troca – 

Clientes 
CL BC AE 

D MOL LR Plataforma de Pontos de Coleta TE BC AE 

E MOL -* Conscientização dos consumidores IN BC BE 

E MOL RM Recompra de Produtos TE BC AE   

F MOL -* Conscientização do Consumidor CL BC AE 

F MOL -* Análise de Ciclo de Vida CL BC AE 

F MOL -* Divulgação de Informações CL BC BE 

*Prática não consta nos códigos pois surgiu da análise empírica 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Os aspectos aplicados na etapa de MOL estão pouco relacionados ao desenvolvimento 

do produto e a atividade principal das empresas, o que caracteriza baixa centralidade para 

todas as práticas encontradas, o que gera como consequência, estruturas de governança 

externas a organização, como terceirização ou colaboração.  

Novamente, a estrutura de colaboração foi a mais encontrada. Como estes temas não 

estão relacionados a principal atividade da empresa, o conhecimento sobre estes projetos 

não está presente internamente, surgindo a necessidade de um parceiro externo que 

detenha o conhecimento que não está presente nos funcionários próprios da empresa, por 

não ser o core. Outra razão para esta estrutura se sobressair é a necessidade de 

envolvimento de outras partes interessadas para a aplicação das práticas. Seguem trechos 

que demonstram estes aspectos:  
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Trecho – Empresa D: 

“Tivemos a concepção da ideia e chamamos o fornecedor. Nós 

entramos com a expertise de resíduos e ela com a expertise 

pedagógica. Não temos o core em educação, então temos que 

contratar uma empresa”. 

Trecho – Empresa E:  

“Quem conserta o produto é a própria indústria dentro do meu 

depósito. Temos contrato com os representantes das empresas 

técnicas homologadas da indústria”. 

Trecho – Empresa F:  

“A análise de ciclo de vida é do produto, não da resina. [...] 

Nossos clientes que estão nesse mercado pedem nossa ajuda. 

Levantamos as informações com o cliente para que possa ser 

utilizado nas comunicações dele junto com seus consumidores”.  

Uma prática não encontrada de forma relevante na revisão de literatura das iniciativas 

voltadas a Economia Circular, mas identificada nos estudos de caso é o tema de 

conscientização de consumidores.  

A Empresa F, apresenta em um dos itens do seu posicionamento em Economia 

Circular, o incentivo ao engajamento dos consumidores em programas de reciclagem e 

recuperação de materiais. É possível também encontrar práticas de conscientização na 

Empresa C, Empresa E e Empresa D. Abaixo um trecho da Empresa D sobre a 

conscientização dos consumidores:  

 “Conscientização do consumidor para que ele participe do 

programa de coleta seletiva, e aí separe a embalagem e outros 

recicláveis na casa dele e entregue em um ponto de entrega 

voluntária, cooperativa ou venda esse material caso ele queira [...] 

Nós vimos que tem a estrutura, e a estrutura não é difícil de 

desenvolver, mas você precisa atuar com educação, para a 

população participar”. 
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Para que a Economia Circular seja sustentável, os consumidores precisam não apenas 

devolver os produtos após o uso, mas também comprar produtos que são 

remanufaturados. Eles decidem se devem comprar novos produtos remanufaturados e 

também quando, onde e como descartar os produtos no final do uso ou no fim da vida útil 

(HAZEN et al., 2017).  

A conscientização da sociedade, principalmente dos consumidores, é importante pois 

é um elo necessário para que as práticas de Economia Circular sejam realizadas na prática. 

As escolhas dos usuários dos produtos ou serviços desempenham um grande papel. É 

preciso que a responsabilidade seja compartilhada entre todas partes interessadas, 

incluindo consumidores, para obter resultados mais ambiciosos em termos de coleta de 

resíduos a serem reutilizados ou reciclados. O aumento da responsabilidade dos 

consumidores contribui para fortalecer ainda mais esse ciclo virtuoso (MANNINEM et 

al., 2018; GHISELLINI et al., 2016). 

As atividades de conscientização estão em diferentes níveis de desenvolvimento pelas 

empresas. Algumas apresentam apenas o compartilhamento de informações via redes 

sociais, outras apresentam projetos mais estruturados, com existência de parceiros, que 

trabalham o tema para diferentes públicos.   

Quanto as práticas encontradas para a etapa de EOL, chegamos no quadro abaixo: 

Quadro 16 - Práticas de EOL 

Empresa Etapa Prática Atividade da Empresa 
Mec. 

De Gov 

Atrib. 

1 

Atrib. 

2 

A EOL LR Logística dos Uniformes TE AC AE 

A EOL RR Controle e separação dos materiais CL AC AE 

A EOL RR Produção de Brindes TE AC AE 

A 
EOL RR 

Processos industriais 

(desfibramento) 
TE AC AE 

A EOL RR Produção de Cobertores TE AC AE 

A EOL RR Processo de Inovação CL AC AE 

B EOL CS Acesso ao bagaço da cana CL BC BE 
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B 
EOL RE 

Instalação e Operação da Unidade 

Geradora 
IN AC AE 

B 
EOL RE 

Ligação da energia produzida a 

rede de transmissão 
IN AC AE 

C EOL RR Homologação das Cooperativas IN AC AE 

C 
EOL RR 

Triagem e venda dos materiais 

recicláveis 
TE BC BE 

C EOL RR Análise das Notas Fiscais IN AC AE 

C EOL RR Emissão do certificado IN AC AE 

C 
EOL RR 

Compra do certificado pelo 

produtor 
CL AC AE 

D EOL RR 
Triagem e Venda dos Materiais 

Recicláveis 
CL BC AE 

D EOL RR Apoio as Cooperativas TE BC AE 

D EOL RR Apoio as Cooperativas IN BC AE 

D EOL RR Reciclagem CL BC AE 

E EOL RR 
Triagem e Venda dos Materiais 

Recicláveis 
CL BC AE 

E EOL RR Monitoramento das Cooperativas IN BC AE 

E EOL RR 
Recuperação e remanufatura de 

Produtos 
CL BC AE 

F EOL RR Reciclagem CL AC AE 

F EOL RR Apoio a Cooperativas CL BC AE 

Fonte: Elaborado pela Autora 

As práticas na etapa de EOL são as mais identificadas, o que é natural já que nesta 

etapa são aplicadas as principais atividades para garantir o retorno produtos ao ciclo de 

produção.   

A Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca que o tratamento final dos resíduos 

deve ser realizado por cooperativas. Isso faz com que as práticas de colaboração sejam as 

mais frequentes para o tratamento de materiais recicláveis. As atividades encontradas 
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estão aderentes a literatura quanto ao aspecto da centralidade, já que a maioria apresenta 

baixa centralidade.  

Quanto as terceirizações, a Empresa A concentra atividades que utilizam esta estrutura. 

Isso acontece pois como diz o próprio CEO da Empresa: “Hoje a Empresa A é somente 

o cérebro. Neste escritório temos 8 pessoas que trabalham para fazer essas articulações”. 

O modelo de negócio desta empresa apresenta como característica a realização das 

conexões entre diferentes organizações para oferecer uma solução para o tratamento dos 

resíduos têxteis. Esse modelo difere do que é colocado pela literatura pois atividades de 

alta centralidade para empresa e alta especialidade são terceirizadas.  

Quanto as internalizações encontradas, estão aderentes a literatura, pois apresentam 

em maioria alta centralidade e alta especialidade. As atividades internalizadas das 

Empresas dizem respeito a aspectos relacionados ao core da organização.  

As informações encontradas não corroboram a proposição abaixo:  

(3) A terceirização das práticas de EC ocorrem principalmente na fase EOL 

A fase de EOL envolve atividades como a remanufatura, que geralmente são 

consideradas economicamente benéficas, mas são atualmente consideradas como 

negócios secundários, muitas vezes terceirizados e operados por empresas terceirizadas 

(LIEDER; RASHID, 2016). Além disso, essa etapa é distante concepção do produto, ou 

seja, de atividades mais estratégicas para a empresa. 

Apesar disso, a estrutura mais utilizada foi a colaboração. Isso ocorre porque nos casos 

de destinar os materiais recicláveis para as cooperativas de catadores as empresas não 

somente repassam os materiais recicláveis, mas se envolvem com a cooperativa e as 

apoiam de diferentes formas, caracterizando uma relação de colaboração. Muitas delas 

acompanham a cooperativa e apresentam programas específicos de apoio. Esses 

programas, por apresentarem alta capilaridade e grande conhecimento técnico, são 

desenvolvidos muitas vezes por parceiros.  

Treinamentos e capacitações para membros de cooperativas de reciclagem contribuem 

para a construção de liderança, o empoderamento dos recicladores e a aberturas para o 

desenvolvimento social. Os membros da cooperativa aprendem a participar da tomada de 

decisão coletiva e os líderes negociam com mais frequência com os governos locais sobre 

contratos inclusivos de gerenciamento de resíduos (GUTBERLET, 2015). 
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Abaixo trechos das empresas que demonstram esse aspecto: 

Trecho - Empresa E:  

“De maneira geral, o incremento de renda para essas 

cooperativas é muito importante. Eles relatam que a partir do 

momento que o programa entrou, a qualidade de vida deles 

mudou”. 

Trecho – Empresa D:  

“Temos um projeto que seleciona cooperativas com estrutura, 

mas déficit na gestão. Temos um material que uma empresa de 

consultoria aplica nas cooperativas para ensiná-los a fazer 

tabulamento, fluxo de caixa, para melhorar a gestão e a 

produtividade”.  

Trecho – Empresa F:  

“É escolhido e identificado cooperativas que a gente vai apoiar 

financeiramente para ajudar na parte de gestão. Esse é um 

programa que a gente vem atuando desde 2012 e a gente já apoiou 

mais de 110 cooperativas, são mais de 8000 catadores 

beneficiados”. 

Os dados encontrados corroboram a proposição abaixo:  

(2) A colaboração é a estrutura de governança mais utilizada para aplicação das 

práticas de Economia Circular.  

A colaboração foi a estrutura de governança mais identificada. Como já comentado, a 

complexidade que envolve a busca por novas matérias primas e para implementação de 

soluções para a Economia Circular, junto a necessidade de conhecimento especializado 

para as ações, muitas vezes não presente na organização, levam a colaboração como a 

estrutura mais viável.   

A adoção da abordagem da economia circular nos países em desenvolvimento requer 

uma orientação sistêmica de mudança de comportamento a longo prazo para todas as 

partes interessadas, incluindo instituições governamentais, corporações, ONGs, 
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organizações da sociedade civil, agências de desenvolvimento e indivíduos (GOYAL et 

al., 2018).  

Modelos de negócios circulares, com foco na redução, fechamento e redução de loops 

exigem o desenvolvimento de novas redes de valor que permitam que os produtos sejam 

devolvidos do cliente ao fabricante ou outros fornecedores de serviços para realizar 

atividades como reutilização, reciclagem e reparo (MANNINEN et al., 2018).  

Muitas práticas de Economia Circular demandam a interação entre diferentes atores, o 

que induz a estruturas mais colaborativas. A existência e identificação de 

complementaridades entre empresas é o ponto de partida para as mudanças em direção às 

relações de Economia Circular que fecham os ciclos industriais (MATHEWS et al., 

2018). As interdependências resultantes de transações aumentam a necessidade de 

elementos híbridos e hierárquicos nas estruturas de governança (MAAß; 

GRUNDMANN, 2018) 

Para a Empresa A, a equipe desenvolve toda a estrutura de negócio e a solução circular 

para ofertar as empresas e conta com parceiros para a operacionalização. A Empresa B 

utilizada resíduos de produtores de outro setor para a produção da energia. A Empresa C 

oferece o serviço tecnológico de rastreamento da informação sobre a venda de materiais 

recicláveis realizada por cooperativas. As Empresa D e Empresa F contam com parceiros 

para implementação de avanços tecnológicos e de matérias primas e com empresas 

especializadas para seus projetos de conscientização. A Empresa E possui parceiros 

especializados da indústria para garantir que os produtos recuperados podem retornar ao 

mercado.  

Em todos esses casos, cada uma das organizações fornece o que é mais relacionado ao 

seu core e conta com outras organizações para complementar com seus negócios e 

conhecimento técnico para implementar soluções aplicáveis voltadas a Economia 

Circular. Este aspecto demonstra que a complementariedade é mais um dos atributos a 

serem avaliados ao se escolher a estrutura de governança a ser aplicada.  

A literatura comenta de interdependências muitas vezes quanto ao aspecto de 

reutilização de recursos, onde os materiais precisam ser gerenciados em conjunto, 

principalmente nos ciclos industriais. Porém nos casos identificados, essas 

interdependências e complementariedades existentes não correspondem somente a 

questões de recursos físicos, mas também de conhecimento técnico e tecnológico. Os 
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ativos ou as competências complementares precisam ser em conjunto, para, por exemplo, 

reutilizar e recondicionar materiais (FISCHER; PASCUCCI, 2017). 

Abaixo alguns trechos da existência de complementariedade entre as empresas para a 

implantação de práticas de Economia Circular:  

Trecho – Empresa B: 

“A parte agrícola vai desde a compra de terra, corte, 

carregamento e transporte, fértil irrigação, preparo de solo, 

plantio, todo um processo produtivo que a Empresa B não tem. 

Não faz parte do nosso negócio”. 

Trecho – Empresa D: 

“Vale a pena ter pessoas internas para pensar no 

desenvolvimento e depois chamar o fornecedor junto para a 

implementação. Faz parte do processo de inovação”.  

Trecho – Empresa E:  

“Imagina que um produto volta do cliente por desistência ou 

qualquer outro motivo, ele passa por assistência técnica e esse 

produto volta para o mercado [...] A gestão é da Empresa E só que 

são box de assistência técnica. Fazemos a gestão, porém toda a 

garantia desse serviço e de que o produto pode ser revendido, seja 

como novo, seja como usado, vem da própria indústria”. 

Trecho – Empresa F:  

“Na verdade, tem uma questão de expertise na relação, então a 

gente está trabalhando com sociólogos, psicólogos, engenheiro 

específico no terceiro setor para fazer esse approach com os 

cooperados, trazer sugestões de implementação de equipamentos 

que não está dentro do core business da Empresa F”.  

Quanto a formalização das parcerias utilizadas, percebe-se o uso de mecanismos 

formais, especialmente contratos: 
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Trecho – Empresa B: 

“O Agricultor recebe um valor por energia vendida, mas 

depende do contrato. Cada contrato tem uma tipologia. É um 

processo de parceria". 

Trecho – Empresa C:  

“Todas as seções de ativos, equipamentos, tem que ter 

obrigatoriamente um contrato de concessão de comodato de 

material. As outras parcerias, dependem do tipo. Os programas de 

capacitação a gente simplesmente pede um aceite e essas 

cooperativas e locais vão participar”. 

Trecho – Empresa E: 

“São contratos. No começo a gente sempre fazia os contratos 

de um ano. Um contrato de parceria, o que garante uma revisão 

de contrato. Na Empresa D para você renovar um contrato você 

precisa renovar algumas etapas de compliance, então é uma 

maneira de forçar as cooperativas a apresentar as 

documentações”. 

Trecho – Empresa F:  

“É uma forma de contratação. É muito comum o termo de 

cooperação e aí você define inclusive como é a propriedade 

intelectual, com quem fica, qual o percentual, o que exatamente é 

o escopo”.  

A literatura aponta a importância do governo em implementar ações que levem a 

mudança de comportamento das empresas e sociedade para a implantação de práticas 

mais sustentáveis (LIEDER e RASHID, 2018; HOMRICH et al., 2018). Esse aspecto 

também é identificado no trabalho. Cabe ressaltar que no Brasil a existência de acordos 

setoriais para a implantação de práticas de Economia Circular é importante para avanço 

no tema e alguns setores estão mais desenvolvidos que outros:  
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Trecho – Empresa A:  

“A lei dá as diretrizes gerais e é específica ou pelos planos 

municipais ou pelos acordos setoriais. Porém a obrigação dos 

acordos setoriais só existe para os materiais considerados 

perigosos e o têxtil não é, o que, ao meu modo de ver, é um 

problema de lógica porque se pensa a periculosidade somente 

pelo que representa o material final e não por toda a cadeia e pela 

possibilidade de reutilização”. 

Trecho – Empresa D:  

“Quando saiu a legislação de resíduos sólidos, ela permitia que 

as empresas e a sociedade se organizassem na forma de acordos 

setoriais para propor uma meta para o governo para cumprir a 

legislação, que é a obrigação das empresas de fazer a reciclagem, 

de diminuir a quantidade de material em aterros sanitários, 

colocar pontos de coleta para a população. As empresas se 

organizaram em um grupo que é a coalizão de empresa que em 

conjunto com o CEMPRE propôs um acordo setorial de 

embalagens”. 

Trecho – Empresa E:  

“O acordo setorial ainda não foi assinado, só que a indústria já 

vem se preparando e negociando com as secretarias estaduais de 

meio ambiente para já ter uma estrutura formada para quando o 

acordo setorial sair”. 
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CAPÍTULO 8 – CONCLUSÕES 

8.1 Discussão dos Objetivos 

O estudo buscou investigar as práticas de Economia Circular das empresas, 

identificando em especial quais os mecanismos de governança utilizados.  

O mecanismo de coordenação sob a forma de colaboração foi o mais encontrado no 

estudo empírico. Para algumas empresas, como a Empresa A e Empresa F, mesmo 

atividades supostamente de alta centralidade e especificidade, que indicariam a 

internalização, são feitas por meio de colaboração. Observou-se a grande ênfase das 

atividades que promovem a maior articulação entre agentes econômicos em um cenário 

de Economia Circular. E essas articulações são feitas por meio de colaboração. Outro 

fator de destaque foram novas atividades de circularidade que surgiram do estudo 

empírico tais como a importância da conscientização do consumidor, e divulgação de 

informações. Pode-se observar a importância que as empresas dão em fazer com que os 

consumidores entendam a importância das suas atividades no exercício de atribuir maior 

valor às suas ações.  

Vale ressaltar o papel do Governo como indutor de práticas de Economia Circular. O 

desenvolvimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a existência de acordos 

setoriais, impulsiona a ação das empresas e o mercado da reciclagem.  

Do ponto de vista gerencial, o estudo identificou as ações de Economia Circular e as 

escolhas entre diferentes estruturas de governança para implementar essas práticas. O 

resultado pode apoiar o processo de tomada de decisões para gerentes que atuem na área 

sobre a importância da escolha do como fazer para geração de valor.  

Além disso, a implementação de práticas de Economia Circular é um aspecto 

estratégico para as empresas, dada a pressão cada vez maior dos consumidores, e do 

ambiente regulatório no Brasil, através da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Desta 

forma, as empresas precisam identificar a melhor forma de implementar essas práticas 

buscando eficiência dos recursos e aumentando sua vantagem competitiva.  

8.2 Limitações do Estudo 

Para a análise dos mecanismos de governança, uma limitação encontrada do estudo é 

a quantidade de artigos relacionando o tema a Economia Circular. O tema de governança 
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para Economia Circular ainda é emergente, dessa forma, muitos estudos não trabalham 

em profundidade, o que limita a revisão de literatura.  

Para estudos futuros seria interessante analisar de maneira mais aprofundada o 

mecanismo de colaboração especificamente, em termos de suas características e agentes 

envolvidos. As entrevistas evidenciam que há diferentes agentes envolvidos na forma de 

governança colaborativa, desde empresas, passando por organizações não-

governamentais e cooperativas. Além disso, estudo futuros poderiam analisar o fenômeno 

sob a perspectiva das outras partes interessadas na colaboração. Como as parcerias são 

formalizadas e os tipos de contratos existentes também poderiam ser explorados.  
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APÊNDICE A – REVISÃO DA LITERATURA 

Objetivo 

O objetivo deste levantamento foi apoiar a construção do embasamento teórico do 

trabalho, realizando um mapeamento inicial sobre sustentabilidade e Economia Circular 

e como as empresas se organizam e as estruturas de governança utilizadas.  

O estudo buscou responder as seguintes questões de pesquisa: (#RQ1) Como o tema 

de governança está sendo trabalhado na literatura? (#RQ2) Quais são as contribuições das 

teorias da firma para a Economia Circular? (#RQ3) Quais as principais estruturas 

utilizadas entre empresas? (#RQ4) As iniciativas de Economia Circular são aplicadas em 

que fase do ciclo de vida de produção? (#RQ5) Quais os principais stakeholders 

envolvidos? 

Processo de Amostragem 

Para obter um panorama geral da literatura sobre o tema de interesse, foram 

consultadas as bases de dados ISI Web of Knowledge (Web of Science) e Scopus. A fase 

de coleta de dados utilizou as seguintes strings e conectores lógicos: "circular economy" 

OR  "circularity"  OR  "circular business model" AND  "governance" OR "mechanism*". 

Essas strings foram buscadas nos campos “Tópico” (WoS) e “Article Title, Abstracts, 

Keywords” (Scopus). Inicialmente, retornaram 414 resultados da Principal Coleção da 

WoS e 490 da Scopus.  

Em seguida, os resultados foram refinados na seguinte ordem: primeiro, o tipo de 

documento foi refinado para Article ou Review (WoS) e Article, Review ou Article in 

Press (Scopus); O resultado desses refinamentos foi uma base composta por 314 artigos 

da WoS e 358 artigos da Scopus. A amostra resultante era composta por 469 artigos, 

excluídos 203 artigos duplicados (presentes em ambas as bases). O quadro abaixo coloca 

as etapas das buscas.  

Critérios de busca utilizados 

Etapas 

Strings, Campos e Refinamentos Nº de Resultados 

WoS Scopus WoS Scopus 
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1ª – Busca 

String: "circular 

economy" OR  

"circularity"  OR  

"circular business 

model" AND  

"governance" OR 

"mechanism*" 

Campos: “Tópico” 

String: "circular economy" 

OR  "circularity"  OR  

"circular business model" 

AND  "governance" OR 

"mechanism*" 

Campos: “Article Title, 

Abstracts, Keywords” 

414 490 

2ª - Filtro em 

Tipo de 

Documento 

Article; Review 
Article; Review; Article in 

Press 
314 358 

Fonte: Elaborado pela Autora 

  

Conforme ilustra a figura abaixo, os abstracts desses 469 artigos foram lidos para 

identificar se estavam ou não dentro do escopo da pesquisa. No final desta análise, 

restaram 85 artigos. Ao realizar a leitura completa dos artigos, foram incluidos apenas os 

que foram encontrados de forma integral, restando uma amostra de 59 artigos. Na leitura 

completa desses artigos, foi notado que muitos trabalhos tratavam o tema de governança 

de forma superficial e não detalhada o suficiente para permitir uma análise dentro do 

escopo do trabalho. Esses trabalhos foram excluídos restando 34 artigos para análise 

aprofundada.  

Fluxograma Geral do Processo 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Analise de Dados 

A análise de dados pautou-se primeiramente na análise bibliométrica da amostra 

contendo o histórico de publicações, journal com maior representatividade, temas que se 

destacam na literatura e os trabalhos mais discutidos na amostra. Para a análise de redes, 

foram utilizados o software VOSviewer, pois oferece uma série de análises gráficas (VAN 

ECK et al., 2010; VAN ECK; WALTMAN, 2010), e o software UCINET 6, pelas 

ferramentas de visualização de redes (BORGATTI et al., 2002) 

A análise de conteúdo dos 34 artigos presentes na amostra seguiu a estrutura de 

codificação apresentada no quadro abaixo, que se baseou na revisão de literatura e na 

análise de conteúdo dos artigos de forma interativa.  

 

Estrutura de Codificação 

Code Lentes Teoricas   Code Fase do Ciclo de Vida  

TL8 Teoria Institucional   EOL End-of-life (EOL) 

TL1 Teoria dos Custos de Transação (TCT)   BOL Beginning of life (BOL) 

TL2 Teoria da Agência   MOL Middle-of-life (MOL) 

TL4 Teoria dos Stakeholders     

TL5 Teoria da Visão Baseada em Recursos (RBV)     Tipo de Stakeholders 

TL7 Teoria do Intercâmbio Social   ST4 Governos 

TL9 Teoria do Risco   ST9 Empresas 

TL3 Teoria do Stewardship   ST2 Clientes 

TL6  Teoria da Dependência de Recursos (RDT )   ST7 ONGs 

      ST1 Fornecedores 

  Mecanismos de Governança    ST10 Universidades 

MG5 Centralidade   ST3 Empregados 

MG3 Incerteza   ST8 Comunidades 

MG2 Frequência   ST5 Investidores 

MG4 Complementariedade   ST6 Grupos Políticos 

MG1 Especificidade de Ativos       

          

  Estrutura de Governança        

EG3 Colaboração       

EG2 Outsourcing       

EG1 Internalização        

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Análise Bibliométrica 

Publicações 

Os estudos analisados concentram-se nos último 15 anos, com maior presença em 

2018. O primeiro estudo da amostra é de Lei e Yi (2004) e apresenta conceitos de 

Economia Circular e os mecanismos para promoção de ações relacionadas ao tema.  O 

Jounal of Cleaner Production é o journal com maior número de publicações (cerca de 

30% da amostra), seguido pelo Sustainability (cerca de 8% da amostra).  

Número de Publicações por Ano 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Rede de Palavras Chave 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Observações: Rede de Palavras Chave com no mínimo 4 ocorrências, elaborada pelos autores utilizando os softwares 

VosViewer e UciNet.  

 

A figura acima apresenta a rede de palavras chave da amostra, onde é possível 

encontrar 4 clusters. O cluster número 1 está relacionado ao tema de governança e o 

cluster número 2 está relacionado ao tema de Economia Circular e sustentabilidade, o que 

demonstra que os trabalhos estão corretamente correlacionados ao escopo do estudo.  

Três áreas se destacam na rede de palavras chave e na amostra analisada: 1. Cadeia de 

suprimentos; 2. Simbiose industrial (cluster 3). 2. Gestão de Resíduos (cluster 4). Juntos, 

esses temas estão presentes em cerca de 30% dos estudos presentes na amostra.  

Fischer e Pascucci (2017) colocam que a coordenação da cadeia é um dos principais 

elementos organizacionais para a transição para a Economia Circular. A integração do 

conceito no gerenciamento da cadeia de suprimentos é necessária para alcançar um 

equilíbrio ideal de benefícios econômicos, sociais e ambientais para uma empresa (ZENG 

et al., 2017). Flygansvær et al. (2018) destaca colaboração, monitoramento e ativos 

específicos como determinantes da cultura interfirmas que operam na cadeia reversa de 

suprimentos. A pressão institucional também tem um impacto positivo significativo na 

gestão do relacionamento da cadeia de suprimentos (ZENG et al., 2017). 
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Um dos temas já associados a Economia Circular é o de simbiose industrial 

(HOMRICH et al., 2018). Nos estudos, está fortemente relacionado a colaboração. Isso é 

justificável, visto que o estabelecimento de relacionamentos entre empresas é um dos 

princípios (CHERTOW, 2010). A simbiose industrial está sendo empregada como uma 

importante ferramenta de governo na transição para a Economia Circular (LIU; CÔTÉ, 

2017).  

Quanto a gestão de resíduos, o tema é visto como uma das primeiras etapas para a 

transição para a Economia Circular (SILVA et al., 2017). Um ponto de destaque nos 

trabalhos é o de resíduos eletrônicos, incluindo a esfera formal e informação de 

tratamento desses materiais (TONG et al., 2018; SCHEINBERG, 2016) 

De forma isolada, além de cadeia de suprimentos, é possível encontrar dois termos: 

China e Política Pública. Um dos stakeholders mais atuantes para impulsionar práticas de 

Economia Circular é o governo através de políticas públicas. Esse aspecto apareceu em 

muito dos estudos da amostra (LIU E COTE, 2017, ILIC ET AL., 2018, ZHU ET AL., 

2011). Nessa linha, um dos governos mais atuantes é o da China, que já vem 

implementando ações em prol do fechamento de loops (MCDOWALL et al., 2017). 

Análise de Conteúdo 

No apêndice B é possível encontrar o resultado da codificação para todos os artigos 

incluídos na análise de conteúdo.  

Teorias 

Dos artigos analisados, sete apresentam a lente teórica da pesquisa. As teorias 

encontradas demonstram a importância de divulgar informações com as partes 

interessadas (Teoria dos Stakeholders), tratamento dos riscos envolvidos (Teoria 

Relacional do Risco), relações entre instituições e agentes (Teoria dos Custos de 

Transação, Teoria da Agência e Teoria do Intercâmbio Social) e dependência de recursos 

naturais (Teoria da Visão Baseada em Recursos).  
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Lentes Teóricas 

Code 
Lentes 

Teoricas 
References Fundamentos 

Relação com a Economia 

Circular 

TL8 
Teoria 

Institucional 

Zeng,et al. 

(2017), 

Wang et al. 

(2017) 

Ideia de que a 

capacidade das 

comunidades de lidar 

com problemas 

coletivos depende da 

extensão em que eles 

construíram a 

capacidade institucional.  

A integração do conceito de 

Economia Circular no 

gerenciamento da cadeia de 

suprimentos é necessária para 

alcançar um equilíbrio ideal de 

benefícios econômicos, sociais 

e ambientais para uma 

empresa. No contexto da 

simbiose industrial, envolve o 

compartilhamento de 

informações, confiança 

existente na rede e capacidade 

de mobilizar empresas.  

TL1 

Teoria dos 

Custos de 

Transação 

(TCT) 

Maaß e 

Grundmann 

(2018) 

As transações e os 

custos envolvidos 

definem diferentes 

modos institucionais de 

organização das 

atividades econômicas.  

A reutilização de recursos 

envolve várias transações e 

atividades que são 

caracterizadas por 

propriedades específicas. A 

transação cria 

interdependências que moldam 

significativamente a 

concepção das estruturas de 

governança.  

TL2 
Teoria da 

Agência 

Flygansvær 

et al. (2018) 

Aborda os 

relacionamentos em que 

uma parte (o principal) 

delega o trabalho a outro 

(o agente) e este se 

comporta de acordo com 

o interesse do principal.  

A colaboração, monitoramento 

e ativos específicos são 

determinantes da cultura 

interfirmas que operam na 

cadeia reversa de suprimentos. 

A teoria da agência aponta a 

relação entre o reciclador (ou 

seja, principal) e os coletores 

(ou seja, agentes) que agem 

em nome dos recicladores  

TL4 
Teoria dos 

Stakeholders 

Kuo et al. 

(2015) 

A teoria dos 

stakeholders demonstra 

a importância de 

considerar outras partes 

interessadas. 

A divulgação de informações 

ambientais permite que as 

partes interessadas conheçam o 

impacto de sua empresa na 

sociedade e no meio ambiente.  

TL5 

Teoria da 

Visão 

Baseada em 

Recursos 

(RBV)  

Yu et al. 

(2016) 

Firmas devem ser 

compreendidas por meio 

de sua interdependência 

com o ambiente.  

À medida que os recursos 

naturais se esgotam, suas 

indústrias baseadas em 

recursos entrarão em colapso, 

ameaçarão um 

desenvolvimento urbano mais 

amplo e levarão à recessão 

econômica.  
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TL7 

Teoria do 

Intercâmbio 

Social 

Fischer e 

Pascucci 

(2017) 

A troca de recursos 

sociais e materiais é 

uma forma fundamental 

de interação humana. As 

ações voluntárias de 

indivíduos são 

motivadas pelos 

retornos que se espera 

que elas tragam. 

Interdependências são criadas 

porque os materiais precisam 

ser gerenciados 

conjuntamente, ou porque os 

ativos ou as competências 

complementares precisam ser 

em conjunto, para, por 

exemplo, reutilizar e 

recondicionar materiais 

TL9 
Teoria do 

Risco 

Machacek et 

al. (2017) 

Permite a interpretação 

de situações de risco 

como culturalmente 

formadas e, portanto, 

sugere novas maneiras 

de abordar, gerenciar e 

realizar a governança 

dos riscos 

Parece que a governança de 

hierarquia não é propícia para 

fechar os loops de resíduos 

eletrônicos, especialmente 

quando a rota alternativa para 

a acessibilidade destes 

produtos é através de uma 

estrutura de governança de 

mercado.  
Fonte: Elaborado pela Autora 

O artigo de Petrescu et al. (2016) e Steuer (2017) também citam teorias nos seus 

trabalhos, porém as teorias apresentam pouca relevância bibliográfica e não foram 

incluídas. O artigo de Yu et al. (2016) e Fischer e Pascucci (2017) não citam 

explicitamente as teorias, porém pelas descrições colocadas apresentam as características 

das teorias relacionadas.  

Estruturas de Governança 

Aguinaga et al. (2018) coloca que a Economia Circular opera em três níveis. O 

primeiro é o nível micro ou individual, onde as empresas individuais operam. O segundo 

é chamado de meso-nível e consiste em firmas individuais trabalhando juntas para criar 

uma rede eco-industrial que irá beneficiar tanto os sistemas regionais de produção quanto 

a proteção ambiental. O nível final e terceiro é chamado de nível macro. Abrange o 

desenvolvimento de sinergias regionais na forma de aldeias ecológicas, cidades 

ecológicas e províncias ecológicas.  

Hsieh et al. (2017) também faz uma analogia semelhante ao abordar a fase das 

empresas.  Na fase de nascimento, as empresas irão capturar valor em torno de uma certa 

inovação, trabalhando com seus clientes e fornecedores. No estágio de expansão, as 

empresas se expandirão para um mercado maior cooperando com fornecedores e 

parceiros, buscando maximizar a participação de mercado. No estágio de liderança, a 

empresa líder fornecerá uma visão para o futuro, de modo que as partes interessadas sejam 

orientadas e incentivadas a trabalhar juntas.   
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A colaboração foi a estrutura mais encontrada nos estudos presentes na amostra, 

aparecendo na aplicação de diversos temas da Economia Circular e, como demonstrado 

acima, aparece como uma forma mais avançada de governança. Do ponto de vista 

organizacional, empresas engajadas com a Economia Circular são mais interdependentes 

pois sua complexidade é maior. Interdependências são criadas pois os materiais precisam 

ser gerenciados conjuntamente, ou porque os ativos ou as competências complementares 

precisam ser em conjunto, para, por exemplo, reutilizar e recondicionar materiais 

(FISCHER; PASCUCCI, 2017). 

A própria natureza da Economia Circular, como uma abordagem integrativa multi-

ator, aponta para a importância das redes para: capacitação; aumentando cooperação em 

pesquisa e investimento; compartilhar materiais e subprodutos e; gerenciamento de 

utilidades e infra-estruturas comuns. O estabelecimento dessas redes é geralmente 

motivado por agentes interessados em redução de custos, economias de escala e menor 

exposição aos preços dos recursos (DE JESUS et al., 2018).  

Em relação a colaboração entre empresas, o sucesso parece depender do surgimento 

de arranjos inovadores de governança de rede que permitam que empresas independentes 

encontrem um terreno comum e cooperem na busca de vínculos para reutilização e 

reciclagem de subprodutos industriais (MATHEWS et al., 2018).  

Etapa da Economia Circular 

 A maior parte dos estudos relacionam práticas de Economia Circular ao final do ciclo 

de vida dos produtos (end of life – EOL). Isso é justificável considerando que o diferencial 

do conceito é seu aspecto circular, de fechamento de ciclos (HOMRICH et al., 2018), ou 

seja, se concentra principalmente no final da vida útil dos produtos.  

A maior parte dos casos encontrados na amostra relacionados a outsourcing se 

relacionam ao fim da vida de produtos. O tratamento de resíduos, nos estudos encontrados 

é relacionado muito mais a uma responsabilidade do governo quanto das empresas.  

Apesar da maior parte se relacionar ao final do ciclo de vida dos produtos, um número 

considerável da amostra destinada a análise de conteúdo trabalha o tema de Economia 

Circular de forma mais ampla (mais de 40%). Essa visão mais ampla inclui prevenção e 

controle da poluição durante o processo de fabricação, plena utilização dos recursos e 

realização da harmonia entre o homem e a natureza durante o processo global de fluxo de 
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materiais, incluindo a restauração e regeneração de serviços ecossistêmicos, etc (YU ET 

AL., 2016, LIU; COTE, 2017) 

Essa visão do conceito está associada, em maioria, a formatos colaborativos. 

Analisando as atividades usadas para reduzir ciclos, como o cascateamento, podemos ver 

que pendências internas são criadas porque os materiais precisam ser gerenciados 

conjuntamente, ou porque os ativos ou as competências complementares precisam ser em 

conjunto, para, por exemplo, reutilizar e recondicionar materiais (FISCHER; 

PASCUCCI, 2017). 

Stakeholders Influentes 

Os problemas ambientais de hoje envolvem múltiplos atores (AGUIÑAGA et al., 

2018). Responsabilidades relacionadas precisar ser alocadas de forma colaborativa entre 

empresas, o governo e outras partes interessadas envolvidas (incluindo grupos 

comunitários e ONGs sociais) (MATHEWS et al., 2018).  

Apesar da necessidade de participação de diversos atores, o governo se mostra o 

principal stakeholder para induzir a implantação de iniciativas para a Economia Circular, 

de acordo com os estudos analisados na amostra (LIU; COTE, 2017; ZHU ET AL., 2011). 

A intervenção do governo é importante, especialmente na fase inicial do desenvolvimento 

da Economia Circular (MATHEWS et al., 2018). 

O governo desempenha um papel essencial na governança, na formulação de políticas 

e no fornecimento de sistemas de apoio para o desenvolvimento de negócios (LIU; COTE, 

2017; ZHU et al., 2011). Este importante papel governamental significa que o 

planejamento cuidadoso das regulamentações é necessário para alcançar um equilíbrio 

entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental (ZHU et al., 2011).  

As regulamentações governamentais também são cruciais para a Economia Circular 

nas cadeias de fornecimento, e várias leis e políticas servem como a base para práticas 

críticas (GOVINDAN; HASANAGIC, 2018). Os formuladores de políticas são atores 

muito importantes no entorno do sistema, uma vez que, por meio de diferentes medidas 

políticas, podem influenciar todas as partes interessadas (ILIC et al., 2018). 

Apesar da dominância da atuação de governos, outros atores são importantes. Ações 

desenvolvidas em regiões onde o apoio do governo é fraco, a participação da comunidade 

é essencial, como líderes empresariais, empreendedores, ONGs e cidadãos. Isso não quer 
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dizer que o apoio do governo não seja bem-vindo, mas sim que o governo não é o principal 

impulsionador das iniciativas ecológicas (AGUINAGA et al., 2018). 

Análise Cruzada 

O quadro abaixo apresenta os resultados gerais do sistema de codificação. 

Resultados da Codificação 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

A análise cruzada dos códigos, revelou que os temas centrais (core) são relacionados 

a estrutura de governança EG3 (Colaboração) e em particular o stakeholder ST4 

(Governos) ao longo de todo ciclo de vida - Beginning of life (BOL), Middle of life (MOL) 

e End of life (EOL). A análise centro-periferia (core-periphery) revela uma correlação de 

0,9401 para os temas centrais.  

 

Code Lentes Teoricas # Fase do Ciclo de Vida #

TL8 Teoria Institucional 2 EOL End-of-life (EOL) 31

TL1 Teoria dos Custos de Transação (TCT) 1 BOL Beginning of life (BOL) 15

TL2 Teoria da Agência 1 MOLMiddle-of-life (MOL) 14

TL4 Teoria dos Stakeholders 1

TL5 Teoria da Visão Baseada em Recursos (RBV) 1 Tipo de Stakeholders #

TL7 Teoria do Intercâmbio Social 1 ST4 Governos 27

TL9 Teoria do Risco 1 ST9 Empresas 13

TL3 Teoria do Stewardship 0 ST2 Clientes 5

TL6  Teoria da Dependência de Recursos (RDT ) 0 ST7 ONGs 5

ST1 Fornecedores 4

Mecanismos de Governança # ST10 Universidades 4

MG5 Centralidade 5 ST3 Empregados 1

MG3 Incerteza 3 ST8 Comunidades 1

MG2 Frequência 2 ST5 Investidores 0

MG4 Complementariedade 2 ST6 Grupos Políticos 0

MG1 Especificidade de Ativos 1

Estrutura de Governança #

EG3 Colaboração 21

EG2 Outsourcing 7

EG1 Internalização 0
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Análise Centro Periferia 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A figura abaixo apresenta a análise cruzadas das relações entre as principais variáveis 

do estudo.  A figura demonstra que a estrutura colaboração (EG3) e o stakeholder governo 

(ST4) apresentam uma relação forte com todas as fases do ciclo de vida do produto. Este 

resultado corrobora com a análise core-perímetro que apontou resultados semelhantes.  
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Relações entre as Principais Variáveis 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Discussão 

Os resultados encontrados demonstraram que a estrutura colaboração (EG3) e o 

stakeholder governo (ST4) apresentam uma relação forte com todas as fases do ciclo de 

vida do produto. A análise de conteúdo ressaltou esta estrutura como a principal ao 

implantar práticas de Economia Circular e o governo como stakeholder importante para 

impulsionar o avanço do tema.  

Em relação a primeira pergunta de pesquisa “(#RQ1) Como o tema de governança está 

sendo trabalhado na literatura?”, os estudos analisados na amostra concentram-se nos 

últimos 15 anos, com presença maior em 2018. O Jounal of Cleaner Production é o 

periódico com maior número de publicações. Três temas que se destacam ao abordar 

governança para Economia Circular, que são: 1. Cadeia de suprimentos; 2. Simbiose 

industrial; 3. Gestão de Resíduos. Outros termos que se destacam é China, país que vem 

realizando ações voltadas a Economia Circular, e política pública, uma das principais 

alavancas para impulsionar o tema.  
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Sobra a segunda pergunta “(#RQ2) Quais são as contribuições das teorias da firma 

para a Economia Circular?” Lozano et al. (2015) ao analisar as diferentes Teorias da 

Firma para sustentabilidade considera que as teorias são limitadas na abordagem da 

sustentabilidade. Cada teoria ou grupo de teorias, tem uma perspectiva particular ou 

princípios que podem contribuir. Assim como a sustentabilidade, as iniciativas de 

Economia Circular podem se munir que aspectos de diferentes teorias.  

O uso de teorias para analisar as práticas de Economia Circular é um tema pouco 

explorado nos estudos. As teorias que se destacam estão relacionadas a compartilhamento 

de informações, a importância da divulgação e riscos associados. Muitos dos estudos 

também ressaltam a gestão de resíduos e a relação entre instituições formais e informais, 

nesses casos, teorias relacionadas a transações entre agentes são importantes. 

 Em relação a terceira pergunta “(#RQ3) Quais as principais estruturas utilizadas entre 

empresas?”, a colaboração foi a estrutura mais encontrada nos estudos presentes na 

amostra. Empresas engajadas com a Economia Circular são mais interdependentes pois 

sua complexidade é maior quando comparadas a empresas que englobam relações de 

cadeia de suprimentos lineares (FISCHER; PASCUCCI, 2017). A própria natureza da 

Economia Circular, como uma abordagem integrativa multi-ator, aponta para a 

importância das redes (DE JESUS et al., 2018). 

Sobre a quarta questão “(#RQ4) As iniciativas de Economia Circular são aplicadas em 

que fase do ciclo de vida de produção?”, a maior parte dos estudos relacionam práticas 

de Economia Circular ao final do ciclo de vida dos produtos (EOL). Apesar desse 

resultado, um número considerável da amostra destinada a análise de conteúdo trabalha 

o tema de Economia Circular de forma mais ampla e está mais associado a formatos 

colaborativos.  

Por fim, referente a questão “(#RQ5) Quais os principais stakeholders envolvidos?”, 

os problemas ambientais de hoje envolvem múltiplos atores (AGUIÑAGA et al., 2018). 

Apesar da necessidade de envolvimento de diferentes stakeholders, o governo se mostra 

o principal stakeholder responsável por alavancar ações de Economia Circular (LIU; 

COTE, 2017; ZHU et al., 2011). 
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Conclusão 

O presente estudo buscou identificar quais os mecanismos e estruturas de governança 

utilizados em ações voltadas para a Economia Circular através de uma revisão sistemática 

da literatura. O artigo procurou mapear as principais teorias utilizadas, as estruturas e 

mecanismos de governança (colaboração, internalização ou outsourcing), a fase do ciclo 

de vida (beginning of life – BOL, middle of life – MOL e end of life – EOL) e os 

stakeholders envolvidos. 

Com base nos estudos analisados, não foi encontrada nenhuma teoria que se adapta 

completamente as necessidades da Economia Circular, os estudos demonstraram que cada 

teoria contribui com um aspecto diferente. De forma semelhante, diferentes mecanismos 

de governança estão presentes no relacionamento entre empresas e atuam no contexto de 

aplicação das práticas.  

A colaboração foi a estrutura mais encontrada nos estudos presentes na amostra, 

justificada pelo alto envolvimento necessário de diferentes stakeholders para a realização 

de práticas de Economia Circular. Simbiose industrial, por exemplo, é uma área 

importante analisada nos estudos e intrinsicamente relacionada a colaboração entre 

empresas.  

O Governo se apresenta como um dos principais stakeholders impulsionadores de 

práticas de Economia Circular. Apesar de muitos trabalhos apontarem a necessidade de 

uma abordagem com a presença de diferentes stakeholders, o governo ainda tem papel 

central para iniciar essas práticas. Uma das justificativas para esses resultados é que 

muitos estudos abordam casos Chineses, país onde o Governo está atuando fortemente 

para as práticas de Economia Circular.  
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APÊNCICE B – RESULTADO DA CODIFICAÇÃO 

Autor Journal Metodologia País 
Estrutura de 

Governança 

Fase do 

Ciclo  

Stakeholder 

Relevante 

Fischer e 

Pascucci (2017) 

Journal of Cleaner 

Production 
Estudo de Caso Holanda Colaboração 

BOL, MOL 

e EOL 
Fornecedores 

Zeng,et al. 

(2017) 

Journal of Cleaner 

Production 
Survey China Outsourcing - 

Governo 

ONGs 

Fornecedores 

Silva et al. 

(2017) 
Waste Management Estudo de Caso 

Estados 

Unidos 

Bélgica 

Japão 

Colaboração 

Outsorcing 
EOL 

Governo 

Outros 

stakeholders em 

geral 

Zhu et al. (2011) 

Transportation 

Research Part E-

Logistics and 

Transportation 

Review 

Survey China - BOL Governo 

Wang et al. 

(2017) 

Journal of Cleaner 

Production 
Estudo de Caso China Colaboração - 

Governo 

Empresas 

Universidades 

Wang et al. 

(2014) 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews 

Revisão de 

Literatura 
China - EOL 

Governo 

Empresas 
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Chang et al. 

(2016) 
Regional Studies Estudo de Caso China Colaboração EOL 

Governo 

Empresas 

ONGs 

Cidadãos 

Govindan et al. 

(2018) 

International Journal 

of Production 

Research 

Revisão de 

Literatura 
 - Outsourcing 

BOL, MOL 

e EOL 

Clientes 

Funcionários 

Acionistas 

Governo 

ONGs 

Veenstra et al. 

(2009) 

International Journal 

of Advanced 

Manufacturing 

Technology 

Estudo de Caso 

(Modelo de 

Cadeia de 

Markov) 

China Outsourcing EOL 
Governo 

Clientes 

Yu et al. (2016) 
Journal of Cleaner 

Production 
Estudo de Caso China - 

BOL, MOL 

e EOL 
Governo 

Aguiñaga et al. 

(2018) 

Journal of Cleaner 

Production 
Pesquisa Ação México Colaboração 

BOL, MOL 

e EOL 

Empresas 

ONGs 

Cidadãos 

Sarkis e Zhu  

(2008) 

Journal of Systems 

and Information 

Technology 

Revisão de 

Literatura 
China Outsourcing EOL 

Governo 

ONG 

Instituições 

Financeiras 

Kuo et al. 

(2015) 

International Journal 

of Climate Change 

Strategies and 

Management 

Revisão de 

Literatura 
China Colaboração 

BOL, MOL 

e EOL 
Governo 
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Mathews et al. 

(2018) 

California 

Management 

Review 

Estudo de Caso China 

Colaboração 

Complementarie

dades 

BOL, MOL 

e EOL 
Governo 

Liu e Côté 

(2017) 

Sustainability 

(Switzerland) 

Estudo 

descritivo 
China Colaboração 

BOL, MOL 

e EOL 

Governo 

Empresas  

Universidade 

Barrie et al. 

(2017)  

International Journal 

of Technology 

Management and 

Sustainable 

Development 

Estudo de Caso Escócia Colaboração 
BOL, MOL 

e EOL 

Governo 

Universidades 

Empresas 

Hsieh et al. 

(2017) 
Sustainability  Estudo de Caso  China Colaboração EOL 

Governo 

Empresas 

Universidades 

Machacek et al. 

(2017) 

RESOURCES-

BASEL 
Estudo de Caso 

União 

Europeia 
- EOL 

Governo 

Empresas 

Silva et al. 

(2016) 

Journal of Cleaner 

Production 

Revisão de 

Literatura 
- Colaboração EOL Governo 

Flygansvær et 

al. (2018) 

Journal of Cleaner 

Production 
Survey Noruega Colaboração EOL 

Governo  

Empresas 

Petrescu et al. 

(2016) 

Building Research 

and Information 
Estudo de Caso França Colaboração 

BOL, MOL 

e EOL 
- 

Liao (2018) 
Journal of Cleaner 

Production 
Modelagem -  - EOL 

Clientes 

Empresas 
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Kuo e Smith 

(2018) 

Journal of Cleaner 

Production 

Estudo de Caso 

e Revisão de 

Literatura 

- Colaboração 
BOL, MOL 

e EOL 

Fornecedores 

Clientes 

Empresas 

Swagemakers et 

al. (2018) 
Sustainability Estudo de Caso Espanha Colaboração EOL Comunidades 

Pishchulov et al. 

(2018) 

Journal of Economic 

Studies 

Revisão de 
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APÊNDICE C – PROTOCOLO DE PESQUISA 

1. Preparação Pré-visita 

Contato com a empresa para a divulgação dos objetivos do trabalho e autorização da 

condução da entrevista. Em caso positivo, análise das práticas de Economia Circular 

aplicadas pela empresa. A próxima etapa envolve a entrevista com a empresa que poderá 

ser presencial ou por telefone.  

2. Roteiro da Entrevista 

Informações da Empresa 

• Data da visita:  

• Nome do Entrevistado:  

• Cargo:  

• Depto: 

• E-mail:  

Economia Circular:  

Item de 

Verificação 
Questão 

Entendimento dos 

processos da 

empresa 

Você poderia descrever suas operações, onde você obtém 

materiais e para onde seus produtos finais são enviados? 

Entendimento 

sobre os projetos 

de Economia 

Circular 

Quais os programas existentes na empresa para uso otimizado 

de recursos e retorno ao ciclo produtivo dos produtos/materiais 

descartados? 

Como iniciativas podemos citar: práticas de ecoeficiência na 

produção, recuperação de materiais, reuso, reciclagem e 

remanufatura, etc. 

Programas na fase 

BOL 

Poderia descrever como são compradas a matéria prima, feito o 

design e desenvolvimento do produto (BOL)? Há práticas 

voltadas ao uso otimizado de recursos e retorno ao ciclo 

produtivo dos produtos/materiais descartados? 

Como iniciativas podemos citar: ecodesign dos produtos, 

cadeia de fornecimento verde, substituição de materiais, 

ecoeficiência na produção, compartilhamento de subprodutos 

entre empresas. 
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Estruturas de 

Governança – Fase 

BOL 

As práticas dessa etapa são realizadas em conjunto com outras 

empresas? Se sim, você caracterizaria essa relação como de 

colaboração ou terceirização? Se não, poderia descrever como 

esse projeto está incorporado na estrutura da empresa? Há uma 

área específica dentro da empresa destinada a esse projeto? 

Critério de Decisão 

– Fase BOL 

Porque a empresa tomou a decisão de seguir com esse formato 

para a implantação desta prática? 

Programas na fase 

MOL 

Poderia descrever como é realizada a etapa de logística dos 

produtos, relacionamento com o cliente e manutenção dos 

produtos? Há práticas voltadas ao uso otimizado de recursos e 

retorno ao ciclo produtivo dos produtos/materiais descartados? 

Como iniciativas podemos citar: recuperação de materiais e 

produtos, produtos como serviço, sistema de devolução e troca, 

revenda de produtos. 

Estruturas de 

Governança – Fase 

MOL 

As práticas dessa etapa são realizadas em conjunto com outras 

empresas? Se sim, você caracterizaria essa relação como de 

colaboração ou terceirização? Porque? Se não, como este 

programa está incorporado na estrutura da empresa? Há uma 

área específica dentro da empresa destinada a esse projeto? 

Critério de Decisão 

– Fase MOL 

Porque a empresa tomou a decisão de seguir com esse formato 

para a implantação desta prática? 

Programas na fase 

EOL 

Poderia descrever quais são as práticas de uso otimizado de 

recursos e retorno ao ciclo produtivo dos produtos/materiais 

descartados implantadas na etapa de destinação final dos 

produtos produzidos (EOL)? 

Como iniciativas podemos citar: logística reversa, reuso, 

reciclagem, reparação e remanufatura, recuperação de 

energia, destinação seguindo a legislação. 

Estruturas de 

Governança – Fase 

EOL 

As práticas dessa etapa são realizadas em conjunto com outras 

empresas? Se sim, você caracterizaria essa relação como de 

colaboração ou terceirização? Se não, poderia descrever como 

esse projeto está incorporado na estrutura da empresa? Há uma 

área específica dentro da empresa destinada a esse projeto? 

Critério de Decisão 

– Fase EOL 

Porque a empresa tomou a decisão de seguir com esse formato 

para a implantação desta prática? 

Critérios de 

Seleção – 

Empresas Parceiras 

Quais os critérios para seleção das empresas parceiras 

participantes dos projetos de Economia Circular? 
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Monitoramento – 

Empresas Parceiras 
Como essas empresas parceiras são monitoradas? 

 

3. Pós-visita 

Relatório detalhado contendo as anotações sobre a entrevista e as principais análises 

realizado logo após o diálogo com a empresa. Tal relatório contém também as 

principais reflexões do pesquisador buscando a interpretação dos fatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


