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EPÍGRAFE 

“Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto 

no centro do organismo universal” 

Machado de Assis  



 
 

 
 

RESUMO 

SANTOS, W. I. G. Economia Circular e Economia Criativa na Gestão de Resíduos 

Sólidos: Interfaces e Contribuições na Cadeia Têxtil. 2020. 165 p. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

As roupas constituem, em parte, a maneira como as pessoas vivem e expressam as 

necessidades humanas que avançam vorazmente sobre o sistema natural. Sob forma de 

vestuário, é possível visualizar a representatividade da cadeia têxtil no cotidiano das 

pessoas, os efeitos e influência da produção, consumo e descarte na sociedade. Do 

montante produzido anualmente, menos de 1% desses materiais são reciclados em novas 

roupas ou outros produtos. O setor têxtil é intensivo na extração de recursos e geração de 

resíduos, possui altos índices de desperdício e é extremamente poluidor. O Brasil possui 

a quinta maior cadeia têxtil do mundo. A economia circular e a economia criativa podem 

contribuir neste enfrentamento pelo seu potencial de promover a reutilização de recursos 

existentes e a redução de impactos sociais, ambientais e à saúde. Nesse contexto, o 

objetivo deste estudo é analisar empresas da cadeia têxtil que adotam princípios da 

economia criativa e da economia circular com o intuito de identificar práticas que 

minimizam os impactos ambientais de resíduos têxteis e expandem a consciência 

ambiental de consumidores e empresas. A partir da revisão bibliográfica sistemática e das 

informações obtidas em visitas técnicas, com observação de campo e registro fotográfico, 

assim como de entrevistas com base em roteiro pré-elaborado com os empreendedores, 

foi possível observar os princípios da economia circular e da economia criativa como 

diferencial estratégico do negócio. Foram identificados alguns marcadores que alicerçam 

as práticas sustentáveis desenvolvidas nos negócios analisados como: i) gestão da 

parceria e alinhamento de propósito; ii) Gestão do ciclo de vida ou associação aos fluxos 

de resíduos dos grandes geradores; iii) Logística reversa e a estruturação de custos para 

sua viabilidade. O estudo de caso evidenciou como diferentes domínios de conhecimento 

inter-relacionam os temas de economia criativa e economia circular de forma hierárquica. 

Assim, foi elaborado framework de planejamento estratégico e os dados levantados 

durante a pesquisa foram organizados em website, consolidando imagens e conceitos para 

divulgação da pesquisa, e apoiar empreendedores na concepção de novos negócios cujo 

propósito é a sustentabilidade. 

Palavras-chave: Economia Circular. Economia Criativa. Gestão de Resíduos Sólidos. 

Design. Cadeia Têxtil.   



 
 

 
 

ABSTRACT 

SANTOS, W. I. G. Circular Economy and Creative Economy in Solid Waste 

Management: Interfaces and Contributions in the Textile Chain. 2020. 165 f. 

Dissertation (Master) – School of Public Health, University of São Paulo, 2021. 

Clothes constitute, in part, the way in which people live and express human needs that 

voraciously advance over the natural system. In the form of clothing, it is possible to 

visualize the representativeness of the textile chain in people’s daily lives, the effects and 

influence of production, consumption and disposal in society. Of the amount produced 

annually, less than 1% of these materials are recycled into new clothes or other products. 

The textile sector is intensive in resource extraction and waste production, has high levels 

of waste and is extremely polluting. Brazil has the fifth largest textile chain in the world. 

The circular economy and the creative economy can contribute to this confrontation by 

their potential to promote the reuse of existing resources and the reduction of social, 

environmental and health impacts. In this context, the objective of this study is to analyze 

companies in the textile chain that adopt principles of the creative economy and the 

circular economy in order to identify practices that minimize the environmental impacts 

of textile waste and expand the environmental awareness of consumers and companies. 

From the systematic bibliographic review and the information obtained in technical visits, 

with field observation and photographic record, as well as interviews based on a pre-

prepared script with the entrepreneurs, it was possible to observe the principles of circular 

economy and creative economy as strategic differential of the business. Some markers 

were identified that underpin the sustainable practices developed in the analyzed 

businesses, such as: i) management of the partnership and alignment of purpose; ii) Life 

cycle management or association with waste streams from large generators; iii) Reverse 

logistics and cost structuring for its viability. The case study showed how different 

domains of knowledge interrelate the themes of creative economy and circular economy 

in a hierarchical way. Thus, a strategic planning framework was developed and the data 

collected during the research were organized on a website, consolidating images and 

concepts for disseminating the research, and supporting entrepreneurs in the conception 

of new businesses whose purpose is sustainability. 

Key words: Circular Economy. Creative Economy. Solid Waste Management. Design. 

Textile Chain.   
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme dados de 2019, somos 7,6 bilhões de pessoas e estima-se que em 2050 seremos 

9,7 bilhões de pessoas no mundo (ONU, 2019; Banco Mundial, 2019). Com este 

contingente populacional as cidades têm papel principal por serem o local onde a maioria 

vive e consome (GANSKY, 2010). A partir da transição da economia baseada na 

agricultura para a economia industrial, são séculos de desenvolvimento econômico e 

crescimento populacional que resultaram em precarização e/ ou esgotamento dos recursos 

naturais, influenciando o clima e o suporte à vida do planeta.  

O setor têxtil representa uma das maiores indústrias de consumo do mundo. Precursora 

da primeira Revolução Industrial, a indústria têxtil sempre teve influência na economia 

global por instituir padrões de produção e inserir padrões de consumo. Assim, com as 

demandas de sustentabilidade, é preciso que o setor se reinvente sendo menos intensivo 

no consumo de recursos, degradação do meio ambiente e minimizando a geração de 

resíduos (COLUCCI; VECHI, 2020).  

A cadeia têxtil é ampla e envolve diferentes atores. Composta por diferentes segmentos, 

a estrutura da cadeia produtiva, de distribuição têxtil e de confecção é complexa, com 

muitas ramificações, pouca transparência, e engloba diferentes atores do ecossistema. 

Compreende desde a produção das fibras têxteis até o produto acabado e confeccionado, 

incluindo a distribuição e a comercialização (KI; CHONG; HA-BROOKSHIRE, 2020). 

Sob forma de vestuário, é possível visualizar a representatividade da cadeia têxtil no 

cotidiano das pessoas, os efeitos e influência da produção, consumo e descarte na 

sociedade. Do montante produzido anualmente, menos de 1% desses materiais são 

reciclados em novas roupas ou outros produtos (KI; PARK; HA-BROOKSHIRE, 2020). 

Intensiva na extração de recursos e geração de resíduos, os impactos ambientes ao longo 

da cadeia têxtil são muitos. A indústria têxtil é responsável por uma extensa lista de 

impactos ambientais devido ao uso de grande quantidade de produtos químicos, energia 

e água, assim como à emissão de gases de efeito estufa e geração de grande quantidade 

de resíduos e efluentes líquidos. As fibras têxteis sintéticas representam 63% do mercado. 

Derivadas do petróleo, em destaque o poliéster, são as mais utilizadas no mundo, 

enquanto o algodão, fibra têxtil natural, representa 24% do mercado (MAJUMDAR et al., 

2020) 
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Por um lado, é possível compreender os impactos e a influência da atividade humana nos 

dilemas atuais, por outro se percebe também a capacidade dos indivíduos de buscar 

respostas e endereçar soluções para resolução dos problemas econômicos, sociais e 

ambientais (MORAN, 2011). Os desafios são enormes para tornar a cadeia têxtil 

sustentável, mas há muitas iniciativas, alianças e práticas a favor da sustentabilidade 

sendo promovidas que, de forma geral, buscam alinhar o setor têxtil aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ISLAM; PERRY; GILL, 2020). 

As Nações Unidas, dando sequência aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

anunciou sua agenda pós 2015, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

que define um plano de ação para as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria, 

contendo 17 objetivos e 169 metas a serem alcançados até 2030 (ONU, 2016). Alguns 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estão relacionados à presente pesquisa: 

• Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todos. 

• Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

• Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 

• Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis. 

• Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

• Objetivo 17. Parcerias e meios de implementação. 

De forma mais abrangente, remodelar o estilo de vida e ressignificar os meios de produção 

estão dentre os principais desafios para os ODSs. O estilo de vida urbano, que envolve 

escolhas individuais, decisões de compra, locomoção, descarte de resíduos e os reflexos 

em termos de impactos ambientais e à saúde, podem favorecer ou dificultar o caminho 

para o desenvolvimento sustentável – crescimento econômico, inclusão social e 

sustentabilidade ambiental (WWF, 2012). 

Modelos de negócios que incentivam a produção e o consumo rápido das peças de 

vestuário como fast fashion, têm como efeito exponencializar o descarte, além de 

prejudicar o alcance das metas de ODS, e por consequência dificultar a construção de 

uma economia sustentável e regenerativa (VALENTINE et al.; 2017). A busca por 
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alinhamento da estratégia de negócio aos ODSs têm sido o principal desafio das empresas 

e não é diferente no setor têxtil (D’AMATO; VEIJONAHO; TOPPINEN, 2020; 

NOSRATABADI et al., 2020). 

A nova consciência ambiental exige que a cadeia têxtil implemente estratégias e práticas 

mais sustentáveis (LEAL FILHO et al., 2019). A economia circular, como conceito 

guarda-chuva que abarca diversos conceitos e práticas sustentáveis, atua como ponto 

agregador, aproxima e interrelaciona conceitos, ideias e práticas, novas e já existentes 

com o objetivo de desenvolver um sistema econômico de ciclo fechado orientado à 

regeneração, reciclagem e reaproveitamento de materiais e energia. 

Neste período de transição de modelos, que, se por um lado, avalia os negócios à moda 

antiga, por outro lado, transforma os relacionamentos que afetam nossas vidas e 

comunidades (GANSKY, 2010). Assim, no contexto sustentável, alguns caminhos para a 

transformação do setor têxtil podem ser considerados como fatores de produto para o 

consumo sustentável (apresentação; criatividade; novidade), estabelecendo conexão com 

as motivações do novo consumidor que anseia por novos padrões éticos, ambientais, 

econômicos, de bem estar e imagem pessoal (HUR, 2020). 

Na perspectiva da Economia Criativa e Economia Circular, todo o processo de reativação 

de valor e ressignificação dos materiais envolve uso intensificado de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). É preciso muita interação e inteligência na 

orquestração do volume de resíduos / materiais e consequentemente nos processos ou 

fluxos associados aos materiais. A infoesfera, o modo como as TICs estão criando e 

transformando a percepção de mundo e afetando a forma como interagimos e nos 

relacionamos (FLORIDI, 2014), está sendo conduzida por meio da digitalização de tudo 

(BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2016; FARIA et. al., 2020). 

A Quarta Revolução Industrial está apoiada nos pilares: propriedade intelectual, capital 

organizacional, conteúdo gerado pelo usuário e capital humano (BRYNJOLFSSON; 

MCAFEE, 2016). Como discutido nas arenas do Fórum Econômico Mundial (RENN, 

2008; SCHWAB, 2018; VIGLIO; DI GULIO; FERREIRA, 2017), vislumbra-se que tal 

revolução aplicada possa ajudar no atingimento das metas dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável – melhorando a qualidade e sustentabilidade da vida no 

nosso planeta (ITU, 2018). Em suma, espera-se que a expansão da infoesfera crie e 

formate a realidade, objetivando o bem comum (FARIA et. al., 2020). 
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Nesse sentido, é necessário superar e substituir o processo linear de extrair, produzir, 

consumir e descartar, inserindo e posicionando a visão sistêmica e modelos de ciclo 

fechado desenvolvidos por meio de técnicas de ecodesign e eco-inovação à estratégia de 

negócio. “As empresas são atores-chave na transição, devem receber informações e 

ferramentas, e ser impulsionadas pela regulamentação. Mais importante ainda, as 

empresas devem ter uma disposição interna geral para promover soluções circulares” 

(SALO; SUIKKANEN; NISSINEN, 2020, p. 2665). 

A grande dificuldade advirá da inércia cognitiva do que foram as adaptações 

da evolução humana ao longo da dúzia de milênios do Holoceno. Por quanto 

tempo tal inércia poderá impedir o surgimento de uma consciência mais 

adequada ao enfrentamento das gravíssimas incertezas do Antropoceno? 

(Veiga, 2015, p.201) 

Para Malinauskaite et al. (2017), a gestão de resíduos sólidos constitui um dos maiores 

problemas contemporâneos com impactos ao meio ambiente e saúde humana devido aos 

riscos de contaminação do solo, água e potencial influência na mudança climática. É um 

desafio global, principalmente em países em desenvolvimento. O World Bank (2012), 

alerta para o montante de resíduos gerados pelas cidades, em torno de 1,3 bilhões de 

toneladas de RSU por ano, o qual se estima que aumente para 2,2 bilhões, em 2025.  

No Brasil, são produzidos 78,4 milhões de toneladas de RSU por ano, dos quais são 

coletados 71,6 milhões de toneladas; 6,9 milhões de toneladas não são coletadas e menos 

que 2% são reciclados (ABRELPE, 2017). Do montante de RSU coletado, 59,1%, ou 42,3 

milhões de toneladas são dispostos em aterro sanitário, os outros 40,9%, cerca de 29 

milhões de toneladas de RSU são enviados para disposição a céu aberto (lixão) ou aterros 

controlados, que não respeitam as devidas condições regimentadas para proteção da saúde 

e do ambiente. 

O modelo de disposição final em aterros sanitários, além de se mostrar uma estratégia 

insustentável do ponto de vista de desperdício e valorização, é também um importante 

ofensor às mudanças climáticas, uma vez que estudos mostram que emissões fugitivas de 

metano em aterros sanitários podem representar aproximadamente 30% da produção total 

desse gás, evidenciando a ineficiência do sistema de captação do gás (CANDIANI; 

VIANA, 2017). Essa interface direta, o impacto gerado pela gestão inadequada de 

resíduos sólidos urbanos, influencia na contaminação dos recursos hídricos – córregos, 
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rios, mares – tendo sua origem na ineficiência dos serviços de gestão de resíduos sólidos 

nas cidades (VELIS; LERPINIERE; TSAKONA, 2017). 

(...) mudanças climáticas, os efeitos adversos sobre a água e seus ciclos, 

poluição química, perda da biodiversidade, uso excessivo ou inadequado de 

recursos não renováveis, geração de resíduos, efeitos negativos sobre a saúde 

humana, efeitos sociais nocivos para as comunidades produtoras 

(FLETCHER; GROSE 2011, p. 13) 

No contexto de resíduos têxteis, Pedersen et al. (2016) apontam que mais de 90 milhões 

de itens de vestuário são enviados todo ano para aterros sanitários em todo o mundo. De 

acordo com Majumdar et al. (2020), na busca por soluções mais sustentáveis a indústria 

têxtil enfrenta dilemas como o uso do polímero termoplástico PET (Polietileno 

Tereftalato) que representa 18% dos polímeros produzidos globalmente. Do PET 

produzido, cerca de 60% é para uso da indústria têxtil e 30% para produção de garrafas. 

Em 2009, o setor têxtil mundial consumiu 31.9 milhões de toneladas de fibras PET. Essas 

fibras são utilizadas para produzir tecidos mistos algodão + PET. Os tecidos mistos 

aumentam a complexidade de reciclagem devido à dificuldade da separação. Além disso, 

é muito discutido o impacto do microplástico gerado na lavagem do vestuário que utiliza 

esse tipo de matéria prima. 

Outro ponto importante identificado é a coleta seletiva, no Brasil, apesar de ser um dos 

importantes instrumentos de gestão de resíduos sólidos estabelecido pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), está longe de se tornar realidade nos municípios 

brasileiros. A coleta seletiva é a ponta da cadeia reversa e exerce importante papel para a 

valorização de resíduos e seu desvio dos aterros sanitários.  

Entretanto, não se pode desprezar que a coleta seletiva, em relação à coleta de rejeitos, 

custa quatro vezes mais em função da segregação e transporte, além de exigir 

investimento financeiro na estrutura de triagem, seja manual ou mecanizada, para assim 

valorizar o resíduo e destiná-lo para a devida recuperação. Em municípios brasileiros e 

em muitos lugares do mundo, pelos mais variados motivos, não há condições ou recursos 

que viabilizem estruturas fiscais e tarifárias que satisfaçam os gastos do setor de resíduos 

sólidos (POLZER, 2017). Logo, promover, reutilizar e valorizar os resíduos gerados 

tornam-se tarefas hercúleas e explicam os baixos índices de recuperação dos materiais 

presentes. 
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Portanto, existe descompasso entre legislação, fiscalização, interesse do setor privado e 

consciência dos consumidores. Além disso, os custos proibitivos de implementação da 

logística reversa, principalmente com transporte, inviabilizam soluções centralizadas, 

dificultam a amplitude de produtos coletados e afastam as possibilidades de aumento nos 

índices de reciclagem. 

Eurostat (2017) relaciona, respectivamente, os países líderes em reciclagem na Europa: 

Alemanha, Eslovênia, Áustria, Holanda, Bélgica, Suíça e Luxemburgo. Os dados também 

mostram que a Europa Ocidental, especialmente os países nórdicos possuem baixos 

índices de desigualdade, indicando distribuição de renda mais igualitária, em contraste 

com o Brasil, um dos países com maior desigualdade do mundo (SACHS, 2015; WID, 

2018). Portanto há forte relação entre desigualdade e reciclagem de resíduos. 

Nessa perspectiva, insurge o olhar de Santos (2005) para a qualidade do crescimento 

urbano brasileiro, “a cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se 

criadora de pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é o suporte, como por 

sua estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) pessoas ainda 

mais pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, mas 

também, do modelo espacial”. 

Por outro lado, as cidades são economias de compartilhamento. Morando na cidade há o 

compartilhamento de equipamentos, áreas públicas e áreas privadas comuns. Os 

moradores da cidade estão habituados a compartilhar o tempo todo, o que os deixam mais 

receptíveis às novas formas de acesso e experimentação ao invés da propriedade exclusiva 

e esse comportamento é provocado e facilitado digitalmente (SUNDARARAJAN, 2016). 

Isso se traduz em entender as cidades e a complexidade do perfil urbano como ponto de 

confluência político, econômico, cultural e social da sociedade global. Acoplando 

múltiplos fluxos de interações de compartilhamento urbano com os fluxos de 

compartilhamento de recursos globais (SANTOS, 2005; MCLAREN; AGYEMAN, 

2015). 

O benefício econômico da circulação de bens e serviços trata somente a representação 

monetária deste sistema de trocas. Nesta mesma transação, existe valor maior por 

envolver relações humanas: empatia, afeto, gentileza, hospitalidade, reciprocidade, entre 

outros (SUNDARARAJAN, 2016). Em suma, a prática permite a construção de um 
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mecanismo de reciprocidade, sentimento este que é a base da cidadania (DOBSON, 

2003). Do ponto de vista ambiental, o exemplo do “uso de roupas de segunda mão gera 

vantagens ambientais e financeiras pela redução de materiais, uso de água, custos de 

produção e espaços de aterro associados à produção de novas roupas” (HUR, 2020, p. 1). 

Os designers têm uma influência particular na qualidade das roupas e na sua 

durabilidade, permitindo assim que sejam vendidas várias vezes e, com a 

valorização em mente, podem projetar para upcycling dos resíduos existentes, 

para reter o seu valor de uso (CLAXTON; KENT, 2020, p. 2) 

Para além da forma e função, o design pode contribuir na estratégia e visão sistêmica da 

gestão de negócios e por consequência na reinvenção das corporações por meio da 

implementação da sustentabilidade e circularidade. De acordo com Claxton & Kent 

(2020), os times de design possuem participação limitada na estratégia de negócio dentro 

das empresas e isso acontece de tal modo que na rotina de demandas a sustentabilidade 

não é prioridade. Entretanto, no design está a capacidade de combinar diferentes conceitos 

e práticas para maximizar a criação de valor e está no núcleo da Economia Criativa e 

Economia Circular. 

Em meio a essas transformações, emerge um conceito guarda-chuva, ainda em 

construção, chamado de Economia Circular, que propõe substituir a economia linear – 

extrair; produzir; consumir; descartar – por uma visão circular da economia, chamando 

atenção para a qualidade do crescimento econômico. 

A cadeia têxtil, forjada na revolução industrial e consolidada em sistema econômico de 

base linear, perpetua padrões de produção e hábitos de consumo considerados hoje 

insustentáveis por obedecer a lógica de extração, produção, consumo e descarte. Embora 

haja esforços na busca por práticas mais sustentáveis, é uma indústria que ainda reluta em 

aceitar a economia circular e novos modelos de negócios (KI; PARK; HA-

BROOKSHIRE, 2020). 

Adicionalmente, a economia criativa e suas indústrias criativas interagem de forma 

transversal com todo o sistema econômico. Com suas atividades baseadas no capital 

intelectual, utiliza-se da criatividade para fomentar negócios e criar valor. O que se 

objetiva é uma indústria da moda mais sustentável que avance no design sistêmico e 

estratégico, e nos modelos de negócios de baixo carbono (COLUCCI; VECHI, 2020). 
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As duas economias juntas, carregam as expressões de um novo tempo. Previnem a 

geração de resíduos e preservam o valor dos materiais, propondo experimentação e 

processos inovadores que não percam de vista a diminuição de impacto na extração dos 

recursos, por meio da reutilização e reciclagem dos resíduos ou por propor novos serviços 

e aumento da durabilidade (MACARTHUR, 2013). Não esquecendo que resíduo é 

também um problema de design, e que um sistema eficiente de gerenciamento de resíduos 

deve considerar a taxa de coleta, para que sejam inseridos no fluxo circular e assim 

conduzidos para reutilização e/ou recuperação (PAPANEK, 1985; MACARTHUR, 2013; 

ESCOBAR, 2017). 

Nesse contexto, apresenta-se o seguinte questionamento como questão norteadora de 

pesquisa: 

Como e com quais interfaces a economia circular e a economia criativa contribuem para 

auxiliar a gestão dos resíduos sólidos? 

De acordo com Leedy (1989), o problema fundamental foi segmentado em subproblemas 

de pesquisa para melhor compreensão: 

Como os conceitos da economia circular e da economia criativa atuam sobre a cadeia 

têxtil, especificamente no mercado brasileiro? – As iniciativas criativas de moda 

sustentável objetivam mudar o que consumimos, como consumimos, e quais os reflexos 

na gestão de resíduos sólidos? 

Como a economia criativa corrobora para o processo de transição para a economia 

circular? 

Assim, pretende-se estudar perspectivas da economia criativa e da economia circular a 

partir das suas contribuições aplicadas por empresas da cadeia têxtil com o intuito de 

identificar e explorar os elementos fundamentais que possam contribuir com a economia 

circular. 

2. OBJETIVO 

Objetivo Geral  

Investigar a adoção de conceitos de economia criativa e economia circular no contexto 

da indústria têxtil. 
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Objetivos Específicos: 

Analisar as práticas de economia circular na cadeia têxtil considerando o impacto na 

gestão de resíduos sólidos. 

Identificar sinergias entre economia circular e economia criativa na gestão de resíduos 

sólidos na cadeia têxtil. 

Desenvolver website para promover o empreendedorismo sustentável contribuindo 

na inovação e formulação de negócios sustentáveis e circulares na cadeia têxtil. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Consumismo, Economia e Sustentabilidade 

Hole & Hole (2020, p. 42) constataram que "a vida é composta de três necessidades 

básicas: comida, abrigo e roupas. Por estar entre as principais necessidades da vida, as 

roupas constituem uma grande parte da maneira como as pessoas vivem. As pessoas estão 

continuamente investindo em roupas para acompanhar as tendências competitivas da 

área". Em suma, são as necessidades humanas, o estilo de vida, que extrapolam os limites 

e avançam vorazmente sobre o sistema natural. 

Um grupo de cientistas notou que o impacto que a humanidade está impondo aos sistemas 

naturais estava modificando o planeta, concluiu que era urgente identificar os limites 

operacionais e assim definiram, os limites planetários (Figura 1) (SACHS, 2015). 

Figura 1: Limites planetários 

 

Fonte: Stockholm Resilience Centre (2015) 
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O conceito dos limites planetários, desenvolvido por Johan Rockström juntamente com 

um grupo de cientistas ambientais do Centro de Resiliência de Estocolmo (Stockholm 

Resilience Centre), estabeleceu áreas (9 fronteiras) impactadas por influência e atividade 

humana que estão induzindo a mudança climática. São elas: 

• Mudanças climáticas 

• Perda de integridade da biosfera (perda de biodiversidade e extinção de espécies) 

• Destruição do ozônio estratosférico 

• Acidificação dos oceanos 

• Fluxos biogeoquímicos (ciclos do fósforo e do nitrogênio) 

• Mudança do sistema terrestre (por exemplo, o desmatamento) 

• Utilização da água doce  

• Carga atmosférica de aerossóis (partículas microscópicas na atmosfera que afetam 

o clima e os organismos vivos) 

• Introdução de novas entidades (por exemplo, poluentes orgânicos, materiais 

radioativos, nanomateriais e microplásticos) 

É neste contexto global que o consumismo está, direta e indiretamente, influenciando as 

mudanças globais, sendo o consumismo um dos problemas mais sérios a ser enfrentado 

(CROCKER, 2016). “O consumo surge como modo ativo de relação, como modo de 

atividade sistemática e de resposta global, que serve de base a todo nosso sistema cultural” 

(BAUDRILLARD, 1981, p. 11). 

Como molde para a relação dos indivíduos, a instituição do exercício do consumo na 

sociedade atual reflete a automatização dos sistemas de produção. Como forma de medir 

a eficiência dos sistemas de produção e garantir a construção de riqueza e manutenção do 

bem-estar, convencionou-se o indicador macroeconômico Produto Interno Bruto (PIB), 

que define toda atividade econômica produzida dentro de um território, país. Totalizando, 

em 2018, o PIB mundial de aproximadamente 86 trilhões de dólares, conforme Figura 2 

(BAUDRILLARD, 1981; BAUMAN, 2008; LIPOVETSKY, 1987). No mundo, a 

indústria da moda representa 2% do PIB Mundial (SHIRVANIMOGHADDAM et al., 

2020) 

  



29 

 

 
 

Figura 2: Evolução PIB Mundial 

Fonte: Banco Mundial (2018) 

Quando se conectam os dados do indicador macroeconômico PIB com a palavra 

consumismo, ficam explicitas as implicações mercadológicas em quatro formas distintas 

(CROCKER, 2016): 

• movimento político colaborativo para proteger os consumidores e seus interesses 

de varejistas predadores e agiotas. 

• abordagem da política econômica que enfatizava os benefícios de fabricar mais 

bens de consumo como forma de gerar prosperidade. 

• excesso de desperdício no consumo, ciclo de compras, acumulação e descarte sem 

fim, estimulado por uma mídia onipresente e implacável. 

• espécie de acompanhamento material do consumo de massa industrial - estilo de 

vida e estado de espírito que envolve muitos pensamentos e atividades associados 

ao consumo. 

Distribuído globalmente, as riquezas geradas ficam mais bem percebidas quando 

agrupadas por países de forma que se possa verificar como se dá a distribuição (Figura 

3). 
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Figura 3: PIB por país, 2018 

 

Fonte: Howmuch.net / Banco Mundial (2018) 

Costa (2002) analisa o espectro da organização econômica e seus novos paradigmas que 

buscam a sustentabilidade por meio da proteção do meio ambiente, juntamente com ações 

que considerem o contexto social. Assim, os cinco paradigmas estabelecidos – Economia 

Neoclássica, Economia do Meio Ambiente, Gerenciamento de Recursos, Economia 

Ecológica, Ecologia Industrial – diferem sobre os aspectos ambientais e sociais, 

evidenciando a inter-relação dos modos de vida com os sistemas de produção. 
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Quadro 3: Características dos paradigmas econômicos-ambientais 

 

Fonte: Costa (2002) 

A tecnocentricidade dos paradigmas Economia Neoclássica, Economia do Meio 

Ambiente, Gerenciamento de Recursos apontam para o otimismo tecnológico como 

solução dos problemas econômicos de escassez, controle de externalidades e maior 

eficiência econômica, internalização dos custos ambientais com o objetivo de 

contrabalancear a atividade econômica e a exploração dos recursos (COSTA, 2002). 

No entanto, a ecôcentricidade dos paradigmas Economia Ecológica e Economia Industrial 

infere na qualidade do crescimento econômico e na transformação das atividades 

produtivas, combinando “a criação de novas estruturas de organização dos sistemas 

econômicos balanceados com os ecossistemas naturais” (COSTA, 2002, p. 38). 

(...) o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e 

os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos pelos quais 

consumimos como algo mais do que simples exercícios e gostos, caprichos e 
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compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes 

individuais (CANCLINI, 1997, p.60) 

Ao analisar os caminhos para o desenvolvimento sustentável “que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas 

próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46), Sachs (2015) considera separar o 

desenvolvimento sustentável em duas partes: analítica e normativa (Quadro 5). 

Quadro 5: Caminhos para o desenvolvimento sustentável segundo Sachs 

Analítica Entender as relações entre economia, sociedade, 

meio ambiente e política. 

Normativa Implementar e executar os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. 

Fonte: Adaptado de Sachs (2015) 

Portanto, o objetivo é encontrar um caminho global para enfrentamento dos problemas, 

combinando as dimensões da sustentabilidade Social, Cultural, Ecológica, Ambiental, 

Territorial, Econômica, Política (Nacional) e Política (Internacional) (SACHS, 2008). 

Sachs (2008) define as dimensões para a sustentabilidade, como: 

Social: alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; distribuição de renda 

justa; emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente; e igualdade no 

acesso aos recursos e serviços sociais.  

Cultural: mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e 

inovação); capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e 

endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas); e autoconfiança 

combinada com abertura para o mundo. 

Ecológica: preservação do potencial do capital natural na produção de recursos 

renováveis; e limitar o uso dos recursos não-renováveis. 

Ambiental: respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. 

Territorial: configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações 

urbanas nas alocações do investimento público); melhoria do ambiente urbano; superação 

das disparidades inter-regionais; e estratégias de desenvolvimento ambientalmente 
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seguras para áreas ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo 

ecodesenvolvimento). 

Econômico: desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; segurança alimentar; 

capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção; razoável nível de 

autonomia na pesquisa científica e tecnológica; e inserção soberana na economia 

internacional. 

Política (Nacional): democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 

humanos; desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto 

nacional, em parceria com todos os empreendedores; um nível razoável de coesão social. 

Política (Internacional): eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia 

da paz e na promoção da cooperação internacional; um pacote Norte-Sul de co-

desenvolvimento, baseado no princípio de igualdade (regras do jogo e compartilhamento 

da responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco); controle institucional 

efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios; controle institucional efetivo 

da aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos 

naturais; prevenção das mudanças globais negativas; proteção da diversidade biológica 

(e cultural); e gestão do patrimônio global, como herança comum da humanidade; sistema 

efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação parcial do 

caráter de commodity da ciência e tecnologia, também como propriedade da herança 

comum da humanidade. 

Para transformação dos negócios e descarbonização da economia, o Fórum Econômico 

Mundial estima que, na perspectiva 2010-2030, serão necessários investimentos de 

aproximadamente US$ 5 trilhões anualmente para atingir as metas dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (WEF, 2013).  

Com o intuito de mover o capital de forma responsável, compreendendo “as implicações 

do investimento sobre temas ambientais, sociais e de governança”, desde 2006, 

constituiu-se um conjunto de princípios, denominado Princípios para o Investimento 

Responsável (PRI), que sob a forma de iniciativa reuniu como signatários os maiores 

fundos de investimento do mundo em parceria com a Iniciativa Financeira do Programa 

da ONU para o Meio-Ambiente (UNEP-FI) e o Pacto Global da ONU (PRI, 2019). Essa 

nova consciência pode ser entendida na materialização do manifesto diante dos aumentos 

nas taxas de desmatamento e incêndios na floresta amazônica em 2019. No comunicado, 
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230 fundos de investimento, que administram conjuntamente US$ 16 trilhões, 

demonstraram preocupação com o impacto do desflorestamento e cobraram ações dos 

governos. 

Estamos preocupados com o impacto financeiro que o desmatamento pode ter 

sobre as empresas investidas, aumentando potencialmente os riscos de 

reputação, operacionais e regulatórios. Considerando o aumento das taxas de 

desmatamento e os recentes incêndios na Amazônia, estamos preocupados 

com o fato de as empresas expostas a desmatamento potencial em suas 

operações e cadeias de suprimentos brasileiras enfrentarem uma dificuldade 

crescente para acessar os mercados internacionais (CERES, 2019, p. 01) 

E solicitam esforços das empresas investidas: 

Como investidores, vemos o desmatamento e os impactos associados à 

biodiversidade e às mudanças climáticas como riscos sistêmicos para nossas 

carteiras e vemos a redução do desmatamento como uma solução essencial 

para gerenciar riscos contribuindo para mercados financeiros eficientes e 

sustentáveis a longo prazo. Considerando os riscos crescentes devido ao 

aumento do desmatamento no Brasil, Bolívia e outros países da Amazônia, 

solicitamos urgentemente às empresas que redobrem seus esforços e 

demonstrem compromisso de eliminar o desmatamento em suas operações e 

cadeias de suprimentos (CERES, 2019, p. 02) 

Em 2020, a BlackRock, maior fundo de investimento do mundo, publicou carta 

direcionada às suas empresas investidas no qual comunica a urgência para que as 

empresas considerem a sustentabilidade em seus objetivos estratégicos (BLACKROCK, 

2020). Neste sentido, o termo ESG1, vem ganhando cada vez mais importância e coloca 

a sustentabilidade no centro da alocação de capital financeiro. Assim como a 

Responsabilidade Social Corporativa, que institui a responsabilidade social das empresas 

com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, o termo ESG tem origem no conceito 

de desenvolvimento sustentável (ROWBOTTOM; LOCKE, 2016) e reconhece a 

dimensão ambiental, social e governança na avaliação de risco econômico-financeiro das 

empresas e por consequência a decisão de investimento. 

 
1 ESG: Do termo em inglês, Environmental, Social and Governance, significa a incorporação de novos 

parâmetros para avaliação de risco econômico-financeiro de empresas incluindo as dimensões: Ambiental, 

Social e Governança (ROWBOTTOM; LOCKE, 2016). 
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Neste contexto, a decisão de investimento e aprovação de crédito para empresas vai além 

da avaliação dos critérios financeiros e passa a considerar práticas de sustentabilidade. 

Conforme mostrado no Quadro 4, a incorporação de práticas ESG na avaliação de 

empresas redefine o conceito de criação de valor dos negócios (ADAMS, 2017): 

Quadro 4: Incorporação de práticas ESG na avaliação de empresas 

 

Fonte: Adaptado de Adams (2017) 

Entretanto, o desafio é encontrar espaço na agenda do cotidiano, em um mundo onde a 

sensação de obsolescência e fugacidade permanente desperta o sentimento de decepção e 

a busca incessante por objetos que renovem a satisfação perdida. O lançamento frequente 

de novidades na oferta de produtos gera ansiedade e expectativas nos consumidores e 

como consequência o descarte imediato e a busca por novos, a cultura do efêmero 

(CANCLINI, 1997; LIPOVETSKY, 1987), como reflete a publicidade da AMARO 

(Figura 4).  
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Figura 4: Publicidade AMARO: busca incessante por objetos 

 

Fonte: Acervo pessoal 

O consumo está carregado de signos e infere na relação com os objetos e no cotidiano dos 

indivíduos, tendo implicações éticas e políticas que instintivamente apontam a culpa para 

o outro. Convém observar a reflexão de Darcy Ribeiro (1983) sobre a despersonificação 

dos artefatos realizada nos processos industriais, “quando um índio ganha de outro um 

utensílio ou adorno, ganha, com ele, a expressão do ser de quem o fez”. Os processos 

industriais introduzem a despersonificação dos artefatos onde se perde a expressão ou a 

história de quem o fez. Assim sendo, faz-se necessário introduzir mecanismos 

publicitários para recuperar – virtualizar – a expressão ou história para quem os compra 

(RIBEIRO apud BONSIEPE, 1983). 

O hiperconsumo também está presente na paisagem urbana, por meio de estruturas físicas 

arquitetônicas. Os shopping centers “um espaço urbano privado que se traveste de público 

e que alia estrategicamente a oferta e o consumo de mercadorias com a oferta e o consumo 

de lazer”, local caracterizado pela predominância do consumo para busca e realização 

pessoal, pertencimento a grupos sociais, segregação em detrimento à segurança, exercício 

de consumir como materialização da felicidade, fortalecimento do consumo como 

atividade social, padronização de comportamentos e desejos, estabelecimento do 

consumo como atividade de lazer e ocupação do tempo livre (PADILHA, 2003, p. 15-

16). 

Os impactos causados pela falta de equilíbrio no estilo de vida são múltiplos: impactos 

ambientais, extinção de espécies, megacidades e crescimento populacional, esgotamento 

de recursos, mudança climática, migrações em massa das regiões pobres para regiões 
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ricas e guerras contínuas, sistematizados por exacerbar a individualização e menosprezar 

o coletivo (CROCKER, 2016). O entrelaçamento entre cidadania e o consumo exerce 

influência na identidade das pessoas e reflete na forma como a sociedade atual está 

organizada (BAUMAN, 2008). 

É por meio do deslocamento do desejo que um objeto adquire valor social 

especial, indicado pela reverência, adoração ou fascínio com que é tratado. 

Esse desejo pode ter um valor religioso, econômico ou erótico (os três campos 

nos quais o fetichismo foi descrito) que então se acumula no objeto (DANT, 

1996, p. 05). 

Ao descrever as relações humanas com os objetos, Dant (1996) destaca as palavras – 

desejo, reverência, adoração, fascínio, religião, economia, erotismo e fetiche – em 

associação com o objeto (artefato). Assim, no processo de consumo (uso, satisfação e 

descarte), o objeto acumula em sua capacidade especificidades que derivam da interação 

com o sujeito humano reunindo: (1) Função: Extensão e aprimoramento das capacidades 

humanas; (2) Ostentação: Participação e pertencimento em grupos sociais; (3) 

Sexualidade: Sinal ou código de identidade e interesse; (4) Conhecimento: Fornecimento 

de conhecimento e compreensão de aspectos do mundo; (5) Estética: Representação da 

beleza, valores e emoções dos usuários; (6) Mediação: Habilitar, aprimorar, fluir a 

comunicação entre humanos (DANT, 1996). 

Nós homens intercambiamos objetos para satisfazer necessidades que fixamos 

culturalmente, para integrarmo-nos com outros e para nos distinguirmos de 

longe, para realizar desejos e para pensar em nossa situação no mundo, para 

controlar o fluxo errático dos desejos e dar-lhes constância ou segurança em 

instituições e rituais. (CANCLINI, 1997, p. 67) 

Assim, conforme conclui Dant (1996), por transcender as emoções humanas, é impossível 

deter o ímpeto do desejo e, por consequência, do consumo. 

3.2 Política Pública e a Gestão de Resíduos Sólidos 

Ao considerar uma política pública, determina-se o envolvimento de ações encadeadas e 

organizadas ao longo do seu desenvolvimento (KLEIN, 2017): i) identificação da agenda; 

ii) formação da agenda; iii) formulação de alternativas; iv) tomadas de decisões; v) 

estratégias de implementação; vi) execução, monitoramento e avaliação. 
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Desta forma, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n°. 12.305/2010, estabelece o 

marco regulatório para enfrentamento dos problemas que envolvem resíduos sólidos. 

Entretanto, após oito anos, os resultados eram tímidos. De acordo com o Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2018, estavam em operação 1.037 lixões 

considerando-se os 3.458 municípios participantes (SNIS, 2018), quando a meta primária 

trazida pela lei era que os lixões deveriam estar completamente eliminados até 2014. Em 

relação à disposição final, 47,5 milhões de toneladas foram coletadas e dispostas no solo, 

em território nacional (Quadro 6). 

Quadro 6: Quantidade de resíduos sólidos urbanos por tipo de disposição final 

 

Fonte: SNIS (2018) 

Os dados colocam em questão o art. 54° da PNRS e evidenciam o descompasso da lei 

com a realidade implementada nos municípios brasileiros. Observada a PNRS, desde 

2014 não é permitido lixões (isso foi adiado) em todo o território brasileiro, além de que 

só devem ser enviados rejeitos aos aterros sanitários. É preciso ressaltar que o prazo foi 

adiado com datas limites entre 2018, para capitais, e 2021, para cidades, com mais de 100 

mil habitantes. Já com o Novo Marco do Saneamento Básico, lei nº 14.026/2020, adiou-

se mais uma vez a extinção dos lixões, postergando os prazos para 2021 para capitais, 

2022 para as cidades com mais de 100 mil habitantes, 2023 para as cidades entre 50 e 100 

mil habitantes, e cidades com menos de 50 mil habitantes têm até 2024 como prazo final. 

A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto 

no § 1º do art. 9º, deverá ser implantada em até quatro anos após a data de 

publicação desta lei (BRASIL, 2010, art. 54). 
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Entretanto, também é preciso observar que desde a promulgação da Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA), Lei 6938/1981, não são permitidos lixões no território nacional. 

Para Crocker (2016), a extensiva geração de resíduos no mundo está relacionada a três 

causas: i) taxas globais de produção e consumo geram quantidades não gerenciáveis de 

resíduos; ii) composição dos resíduos formada por substâncias tóxicas ou persistentes ao 

meio ambiente; e iii) descarte rápido, obsolescência induzida como estratégia comercial. 

A PNRS (BRASIL, 2010) estabelece interfaces necessárias e incorpora princípios, 

objetivos e instrumentos que qualificam um sistema de gerenciamento de resíduos em 

âmbito nacional que pode ser entendido como aderente e pertencente às melhores práticas 

de sustentabilidade, que inclui melhoria do ambiente urbano e rural, preservação 

ambiental e proteção à saúde. O artigo 6° trata dos princípios orientadores da lei, 

salientando a prevenção e a precaução, o poluidor-pagador e o protetor-recebedor, a visão 

sistêmica (ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública), o 

desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência, a cooperação entre as esferas público-

privada e a sociedade civil, a responsabilidade compartilhada e a valorização dos resíduos 

sólidos como gerador de trabalho e renda, e promotor de cidadania. 

O artigo 7° trata dos objetivos da PNRS definindo sua abrangência, com destaque para: 

(i) proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; (ii) não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; (iii) estímulo à adoção de padrões sustentáveis de 

produção e consumo de bens e serviços; (iv) adoção, desenvolvimento e aprimoramento 

de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; (v) incentivo à 

indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos 

derivados de materiais recicláveis e reciclados; (vi) gestão integrada de resíduos sólidos; 

(vii) integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; (viii) 

estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; e (ix) estímulo à 

rotulagem ambiental e ao consumo sustentável (BRASIL, 2010). 

Para que a sociedade possa se adequar aos objetivos da política, o artigo 8° trata de 

instrumentos que orientam a gestão de resíduos sólidos, envolvendo planos, indicadores 

e mecanismos financeiros que garantam a efetividade e viabilidade da política. Portanto, 

no eixo principal estão: (i) os planos de resíduos sólidos; (ii) os inventários e o sistema 
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declaratório anual de resíduos sólidos; (iii) a coleta seletiva, os sistemas de logística 

reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo de ciclo de vida dos produtos; (iv) o incentivo à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis; (v) a cooperação técnica e financeira entre os setores 

público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, 

processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e 

disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; (vi) a pesquisa científica e 

tecnológica; (vii) a educação ambiental; (viii) o Sistema Nacional de Informações sobre 

a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR); (ix) os conselhos de meio ambiente e, no que 

couber, os de saúde; (x) o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; e (xi) 

os acordos setoriais (BRASIL, 2010). 

O artigo 9° trata da ordem de prioridades, também denominada de hierarquia dos 

resíduos, que deve ser dada na concepção de design de um produto, serviço ou projeto 

em relação aos seus resíduos. 

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos (BRASIL, 2010 art. 9°) 

A logística reversa trata do fluxo inverso à logística tradicional. A logística reversa é 

definida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), como: 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010, art. 3°) 

A PNRS (2010), institui condições de retorno ao ciclo produtivo, bem como a cadeia de 

atores envolvidos na logística reversa - responsabilidade compartilhada. Tendo como 

potencial, melhor gerenciamento dos resíduos e, consequentemente, proteção ao meio 

ambiente e à saúde. 

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
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independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (BRASIL, 

2010, art. 33°) 

Os resíduos especiais, nos quais se incluem os perigosos, estão incluídos na PNRS. Seis 

fluxos prioritários para logística reversa foram inicialmente definidos: agrotóxicos; pilhas 

e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos eletroeletrônicos e 

seus componentes. Porém outros fluxos começam a ser discutidos, considerando:  

Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas 

previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 

considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública 

e ao meio ambiente dos resíduos gerados (BRASIL, 2010, art. 33°) 

Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos e à logística reversa, o modelo de 

responsabilização adotado é a responsabilidade compartilhada, conforme definido na 

PNRS:  

“Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para 

reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei” (BRASIL, 

2010, art. 3°, inc XVII). 

De forma sistêmica, a responsabilidade pela logística reversa é de todos os atores da 

cadeia de resíduos e a divisão destas responsabilidades estabelece a articulação do 

sistema. Nesse aspecto, poderão ser aplicados indistintamente: acordo setorial, termo de 

compromisso, regulamento. 

No âmbito da coleta seletiva, sua implementação é fundamental para a reutilização ou 

recuperação de materiais presentes nos resíduos e enviar apenas os rejeitos para os aterros 

sanitários. A separação na origem e o devido acondicionamento segregado, ao menos em 

secos e molhados, contribuem para maior eficiência da coleta seletiva, conforme 

especificado pela PNRS. 
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“I – acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 

gerados; 

II – disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis para coleta ou devolução” (BRASIL, 2010), art. 35). 

Outro aspecto importante da PNRS é a diferenciação dos conceitos de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos. A gestão de resíduos estabelece os instrumentos 

necessários aos objetivos e metas, formando um conjunto de diretrizes, planos e sistemas. 

Contudo, o conceito de gerenciamento define as etapas operacionais desde a geração à 

disposição final dos resíduos sólidos, compondo as tratativas de acondicionamento, 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final (GÜNTHER, 2008). 

Mesmo a gestão integrada que compreende uma visão holística dos resíduos sólidos - 

ciclo de produção, consumo, descarte e destino dos resíduos sólidos - enfrenta problemas 

de performance diante do volume de resíduos produzidos em meio à cultura de consumo 

e descarte imediato. Günther (2008) ressalta a dificuldade em elevar os índices de 

reciclagem em países latino-americanos, especialmente o Brasil, que enfrentam 

constantes crises financeiras, onde a reciclagem informal constitui a maior parte do 

sistema, servindo como meio de sustento de populações excluídas do mercado de 

trabalho. Günther (2008) ainda reforça a importância de programas de coleta seletiva 

instituído pelo poder público por meio de parcerias com catadores organizados em 

associações ou cooperativas. 

Além da prevenção de resíduos, a reciclagem atua sobre o fluxo de resíduos, 

redirecionando os materiais que estavam em direção ao aterramento ou incineração para 

uma nova fase de reaproveitamento, ainda que esse reaproveitamento muitas vezes incida 

em perda de qualidade do material. 

Embora com todos os dispositivos anteriormente citados, a palavra prevenção aparece 

somente quatro vezes no texto da PNRS. Por tudo isso, a expressão do berço ao túmulo 

(GÜNTHER, 2008) expressa o caráter linear do fluxo de resíduos e como consequência 

a necessidade do desenvolvimento de infraestrutura que geralmente se baseia em soluções 

de simples afastamento dos resíduos do ambiente urbano. 

Stahel (2019, p. 7) aponta para a questão cultural da geração de resíduos, o custo da 

ineficiência econômica e define a prevenção de resíduos como “parte da otimização do 



43 

 

 
 

uso de objetos” sendo o principal objetivo de uma economia circular. A prevenção de 

resíduos tem por objetivo modificar a forma com a qual o indivíduo se relaciona com os 

materiais, otimizar os custos operacionais com os fluxos de downstream (reciclagem) e 

upstream (reutilização) além de minimizar impactos relacionados à extração e 

externalidades provenientes da produção, logística e fim de vida do produto. Na ponta da 

flecha da prevenção estão duas economias emergentes - circular e criativa - cujo suporte 

é dado pelo design. Os três eixos - design, economia circular, economia criativa - estão 

descritos respectivamente nos capítulos 3.3, 3.4, 3.5 dessa dissertação. 

Por fim, ainda são muitos os desafios para o manejo de resíduos sólidos que compatibilize 

os indicadores nacionais a critérios e fatores que reflitam o estabelecido no texto da 

PNRS. Avançar na Agenda 2030 e em implementações de políticas públicas que almejam 

alterar as taxas globais de produção, consumo e descarte, exige robustez e eficiência no 

atual sistema de gerenciamento de resíduos sólidos para que deem suporte à 

reversibilidade logística dos materiais descartados, possibilitando novas práticas de 

desenvolvimento econômico e consumo mais sustentáveis. 

4.2.1 Resíduos Especiais: O resíduo têxtil 

O Brasil possui a maior cadeia têxtil do mundo. A cadeia têxtil é extremamente complexa 

e passa por vários níveis de fragmentação – mercado de massa, alta-costura, roupas sob 

medida, compras online (GWILT, 2014). Conforme apresentado na Figura 5, a estrutura 

da cadeia têxtil brasileira distingue-se pelo cultivo da matéria prima das fibras, seguido 

pelos processos de: i) fiação: obtenção do fio por meio da fibra têxtil; ii-a) 

beneficiamento: preparação e processamento do fio (tingimento, engomagem, retorção 

(linhas, barbantes, fios especiais); ii-b) tecelagem e/ou malharia: elaboração do tecido; ii-

c) enobrecimento: tingimento, estamparia, acabamento do tecido; iii) confecção, 

distribuição e venda ao consumidor. 
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Figura 5: Estrutura da cadeia produtiva e de distribuição têxtil e confecção 

Fonte: CNI (2017) 

Para cada etapa da estrutura produtiva e de distribuição da cadeia têxtil associam-se 

aspectos ambientais relacionados às atividades operacionais como “os insumos (água, 

formas de energia e produtos químicos) e liberação (gases, particulados, vapores, efluente 

líquido, resíduo sólido, calor, ruído e vibração) (BASTIAN, 2009; JIA et al., 2020). 

Dessa forma, conforme (Quadro 7), Bastian (2009) aponta para os impactos ambientais 

decorrentes de cada etapa de produção têxtil por envolver: 

- Poluição do ar: emissões atmosféricas (material particulado – fibrilas; gases de 

combustão e vapores de solvente; ácido acético; calor e vapores; cloro; resíduos de 

substâncias químicas presentes no material têxtil volatizadas em alta temperatura; 

compostos orgânicos voláteis); emissão de substâncias odoríferas; 

- Poluição do solo: geração de resíduos sólidos (cascas, fibras, fios, borra de fibra, cones; 

fibras do material têxtil; pastas de estampar; telas; óleo térmico; resíduos do banho de 

acabamento; resíduos do banho de goma / acabamento; retalhos; embalagens; 
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- Poluição da Água: geração de efluentes líquidos (água de resfriamento, banho residual 

de purga / desengomagem/ tingimento); águas de lavagem do material têxtil e de 

equipamentos; retalhos; embalagens; 

Quadro 7: Impacto ambiental ao longo da cadeia têxtil

 

Fonte: Bastian (2009)  

Para Bastian (2009, p. 14), “boa parte das indústrias têxteis não implanta o ciclo completo 

das etapas de produção, incluindo as confecções, e muitas vezes terceirizam etapas do 

processo para outra empresa”. Esse tipo de prática de fragmentar a produção torna ainda 

mais necessário a caracterização dos resíduos pela sua origem e pensar todas as etapas do 
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processo produtivo na concepção da peça de vestuário. Assim, Gwilt (2014) descreve as 

diferentes fases da produção, que remetem a idealização / concepção à manufatura e 

descarte sob o ponto de vista do design da peça de vestuário: 

Design: Desenvolvimento do conceito; pesquisa de mercado e de tendências; concepção 

da coleção; pesquisa e seleção de tecidos e processos têxteis.  

Confecção da peça-piloto: Criação de moldes e da peça-piloto; criação da amostra da 

linha; modificações na linha-amostra (empresas pequenas); custeio. 

Seleção: A coleção é editada; são feitas modificações na linha-amostra (grandes 

empresas); a linha-amostra é apresentada aos compradores e aos responsáveis pela 

seleção. 

Fabricação: As peças de vestuário selecionadas são confeccionadas (por vezes, em um 

país distante, dependendo da escala da produção). 

Distribuição: As peças de roupas são enviadas ao varejista; as informações de vendas são 

coletadas e um feedback é enviado ao designer. 

Gwilt (2014), também se refere às práticas envolvidas e aos impactos ambientais e sociais 

associados à produção têxtil. As escolhas envolvidas no processo de design da peça de 

vestuário podem implicar em impactos socioambientais:   

Materiais: Uso de pesticidas e de muita água nas plantações de algodão; fibras 

geneticamente modificadas; condições de trabalho e preços justos aos plantadores; bem-

estar dos animais; uso de petróleo em materiais sintéticos. 

Manufatura de tecidos e roupas: Uso de produtos químicos nos tratamentos de têxteis; 

quantidade de água e energia consumidas pelos processos têxteis; desperdício de tecido e 

recursos; condições de trabalho nas fábricas. 

Distribuição e varejo: Condições de trabalho e pagamento nos centros comerciais; 

tratamento dos fornecedores; consumo de energia pelas lojas do varejo; embalagem; 

emissão de CO2 e desperdícios durante o transporte. 

Uso: Detergentes químicos; consumo de água e energia durante os processos de lavar, 

secar e passar a ferro. 
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Descarte: Quantidade de têxteis desperdiçados que vão para o lixo; descarte antes do 

tempo. 

Em síntese, conforme os dados acima, as diferentes fases da cadeia têxtil juntamente com 

as diferentes etapas de produção de vestuário incidem em impactos diversos e por 

consequência diferentes tipos de resíduos. Nessa perspectiva, é preciso pensar no possível 

tratamento e reaproveitamentos dos resíduos sólidos gerados em cada etapa do processo 

produtivo (JIA et al., 2020). 

Para tal, a PNRS estabelece que os resíduos têxteis seguem a classificação de resíduos 

especiais, pois podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente devido às 

suas características. Dessa forma, os resíduos têxteis estão caracterizados e subdivididos 

nas classes Resíduos Perigosos (Classe I) e Resíduos Não Perigosos (Classe II) conforme 

especifica a norma ABNT NBR 10.004/2004 (SENAI, 2007): 

i)  Resíduos Perigosos - Classe I são aqueles que apresentam riscos 

significativos à saúde pública ou ao meio ambiente, e podem apresentar 

características de: Inflamabilidade, Patogenicidade, Toxicidade, Reatividade, 

Corrosividade, Mutagenicidade, Teratogenicidade e Carcinogenicidade. A 

Figura 6 apresenta exemplos de resíduos perigosos provenientes da indústria 

têxtil:  

Figura 6: Exemplos de resíduos têxteis perigosos (Classe I) 

 

Fonte: SENAC (2007) 



48 

 

 
 

ii) Resíduos Não Perigosos - Classe II são resíduos que não apresentam 

periculosidade. São subdivididos em 2 classes:  

 

a) Não Inertes (Classe II A) apresentam características de combustibilidade, 

Solubilidade em água e/ou biodegrabilidade. A Figura 7 apresenta 

exemplos de resíduos Classe II A provenientes da indústria têxtil: 

Figura 7: Exemplos de resíduos têxteis não perigosos e não inertes (Classe II A) 

 

Fonte: SENAC (2007) 

 

b) Inertes (Classe II B) não se enquadram nas outras categorias e têm como 

características a não solubilidade dos seus componentes mantendo o 

padrão de potabilidade da água. A Figura 8 apresenta exemplos de 

resíduos de Classe II B provenientes da indústria têxtil: 
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Figura 8: Exemplos de resíduos têxteis não perigosos (Classe II B) 

 

Fonte: SENAC (2007) 

Além das normas, a indústria têxtil tem como característica a mistura de matérias-primas 

(fibras) na composição dos tecidos com o intuito de gerar as mais diversas soluções de 

tecidos que propiciem a propriedade da trama (maciez, conforto, impermeabilidade, 

leveza). A alta variabilidade na composição dos tecidos representa dificuldade no 

processo de caracterização do resíduo têxtil e por consequência sua reciclagem. Para 

ilustrar a variabilidade na composição dos tecidos, é apresentada (Quadro 8) relação de 

fibras têxteis classificadas em fibras naturais e fibras manufaturadas (químicas – 

artificiais e sintéticas).  

Quadro 8: Relação de fibras têxteis, segundo classificação e origem 

 

Fonte: SENAC (2007) 
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O grande número de soluções e variabilidade de composições dos tecidos não associados 

a uma lógica de aproveitamento de resíduos têxteis gerados na produção e no pós-

consumo, dificultam a aplicação dos processos de reciclagem e reaproveitamento dos 

materiais têxteis (HAN et al., 2017; JIA et al., 2020). Por fim, a Figura 9, apresenta as 

muitas possibilidades de aproveitamento dos materiais têxteis: reutilização, reciclagem 

de circuito aberto e fechado e recuperação energética. 

Figura 9: Fluxos de reutilização e reciclagem de resíduos têxteis 

 

Fonte: Adaptado de Sandin; Peters (2018) 

 

Para Hole & Hole (2020), entre as principais dificuldades e limitações para o 

reaproveitamento e reciclagem de têxteis estão: i) a falta de incentivo para motivar os 

consumidores; ii) a exemplo de outras campanhas de conscientização (plástico, papel), há 

carência de programas de educação para a conscientização do problema dos resíduos 

têxteis; iii) não existência de coletores específicos para têxteis e/ou coleta porta-porta; iv) 

falta de regulação; v) variedade de composição das fibras no tecido; e vi) viabilidade 

econômica para reintrodução (reaproveitamento e reciclagem) dos materiais têxteis no 

mercado. 

 



51 

 

 
 

3.3 Design e Inovação para Sustentabilidade 

O design têxtil deve considerar todo o ciclo de envolvimento do consumidor com a peça. 

Assim, sob a perspectiva de educação, responsabilidade ética e estratégias para inovação, 

abre-se caminho para implementação de novas práticas de produção e comportamentos 

de consumo (VALENTINE et al., 2017; JIA et al., 2020). 

No livro, “Design: do material ao digital” Bonsiepe (1997) apresenta o diagrama 

ontológico do design (Figura 10) como representação da mediação entre o usuário, a ação 

e a ferramenta. O diagrama estabelece três domínios: (1) o usuário ou agente social que 

deseja realizar uma ação; (2) a tarefa ou ação que o usuário deseja realizar; (3) a 

ferramenta necessária para realizar a ação. A orquestração entre os domínios se dá pela 

interface, “temos que levar em conta que interface não é uma “coisa”, mas o espaço no 

qual se estrutura a interação entre corpo, ferramenta (objeto ou signo) e objetivo da ação” 

(BONSIEPE, 1997, p. 10). 

O desacoplamento do desejo de consumir do objeto a ser consumido, nos leva ao 

diagrama ontológico do design (Figura 10), por isolar a ação (necessidade / desejo) da 

ferramenta (objeto). Portanto, o usuário poderá ser atendido de diferentes formas para 

suprir suas necessidades de consumo, ao mesmo tempo em que o impacto ambiental e a 

geração de resíduos é minimizada. A Economia Circular e a Economia Criativa com seus 

modelos de negócios associados, cria interfaces para mediação das relações de consumo 

e prevenção de geração de resíduos sólidos. 

Figura 10: Diagrama Ontológico do Design 

  

Fonte: Adaptado de Bonsiepe (1997) 
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Por estar presente na vida cotidiana, entende-se que o design está presente em toda a 

atividade humana (BEST; KORIA, 2017; ESCOBAR, 2017), roupas, infraestrutura, 

cidades e tecnologias, instituições e experiências que, de forma integrada com o 

capitalismo e o neoliberalismo, enchem o mundo com objetos e, por vezes, estruturas mal 

projetadas (ESCOBAR, 2017; PAPANEK, 1985; VALENTINE et al., 2017). Repensar o 

design é fundamental por estar inserido na vida cotidiana dos indivíduos e por sua 

capacidade de estabelecer dupla racionalidade, unindo técnica-física-matemática e 

ciência social aplicada (BONSIEPPE, 2007; VALENTINE et al., 2017), articulando 

interfaces entre arte, criatividade, materiais e tecnologias e, ao mesmo tempo, propondo 

novas formas sustentáveis de viver em completa integração com o meio ambiente 

(PAPANEK, 1985; ESCOBAR; 2017; VALENTINE et al., 2017).  

“O ponto de partida é a percepção de que a crise ambiental é uma crise de design e que 

os humanos precisam mudar radicalmente suas práticas para evitá-la” (ESCOBAR, 2017, 

p. 44). O design pode servir como metodologia de resolução de problemas complexos2 

(wicked problems) (RITTEL; WEBBER, 1973; BUCHANAN, 1992). Logo, é possível 

presumir que na sociedade atual, os problemas são de difícil diagnóstico no contexto onde 

a escala e complexidade dos desafios contemporâneos não tem precedentes. 

Tal complexidade pode ser expressa por meio do acrônimo V.U.C.A.3 (em inglês), de 

acordo com Bennett et al. (2014, p. 1), “VUCA é um acrônimo que recentemente 

encontrou seu caminho no léxico corporativo, cujos componentes a que se refere - 

volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade - são palavras que têm sido usadas 

de forma diversa para descrever um ambiente que desafia o diagnóstico confiante e 

confunde executivos (Quadro 9). 

Quadro 9: Framework VUCA 

Volatilidade Mudança relativamente instável; a informação está disponível e a situação é 

compreensível, mas a mudança é frequente e por vezes imprevisível. 

 
2 problemas complexos: “(...) uma classe de problemas de sistema social que são mal formulados, nos 

quais a informação é confusa, nos quais há muitos clientes e tomadores de decisão com valores 

conflitantes e nos quais as ramificações no sistema como um todo são completamente confusas” 

(CHURCHMAN, 1967, p. 141). 
3 VUCA: Volatility; Uncertainty; Complexity; Ambiguity. 
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Incerteza Falta de conhecimento sobre se um evento terá ramificações significativas; causa e 

efeito são entendidos, mas é desconhecido se um evento gera mudanças 

significativas. 

Complexidade Muitas partes interconectadas formam uma rede elaborada de informações e 

procedimentos; muitas vezes multiforme e complicado, mas não necessariamente 

envolvendo mudanças. 

Ambiguidade Falta de conhecimento sobre as "regras básicas do jogo"; causa e efeito não são 

compreendidos e não há precedentes para fazer previsões sobre o que esperar. 

Fonte: Bennett et al. (2014) 

Portanto, tratando-se de problemas complexos, a forma de lidar e o processo de 

tratamento incidem em resultados diferentes (VALENTINE et al., 2017). Todos somos 

designers (PAPANEK, 1985; ESCOBAR, 2017), a maneira de pensar do designer são 

difundidas como ferramenta desde 1960 por autores como Maldonado (1961), Rittel e 

Webber (1973); Magalhães (1998) e Buchanan (1992). Conforme afirma Dorst (2011) e 

Martin (2010), existem lógicas de raciocínio que influem na resolução de problemas: 

dedução, indução e abdução (Quadro 10). Sendo o raciocínio abdutivo4 o responsável 

“pela fórmula mais poderosa para a geração de vantagem competitiva no século XXI” 

(MARTIN, 2010, p. 25).  

Quadro 10: Lógicas de raciocínio e as respectivas definições 

Raciocínio Definição 

Dedutivo A lógica do que deveria ser 

Indutivo A lógica do que é funcional 

Abdutivo A lógica do que poderia ser 

Fonte: Adaptado de Martin (2010) 

Para Dunne e Martin (2006), a aplicação do raciocínio do designer pode ser representada 

como na Figura 11:  

  

 
4 O framework Duplo Diamante é um exemplo de processo guiado do raciocínio abdutivo. Divido em etapas 

(Descobrir, Definir, Explorar, Entregar), o método permite explorar o problema investigado de forma ampla 

e / ou focada. Disponível em: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-

innovation-design-councils-evolved-double-diamond. 
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Figura 11: Aplicação de Raciocínio do Designer 

 

Fonte: Adaptado de Dunne e Martin (2006) 

Com base no raciocínio do Designer, Buchanan (1998) descreve a evolução do design ao 

longo do tempo, passando respectivamente as disciplinas: Design de Símbolos, Design 

Industrial, Design de Interação e Design de Sistemas (Quadro 11).  

Quadro 11: As quatro ordens do Design e os respectivos conceitos 

Ordens Conceitos 

Design de Símbolos Visual, Gráfico, Ilustrações 

Design Industrial Objetos, Produtos, Espaços 

Design de Interação Experiências, Interações 

Design de Sistemas Negócios, Serviços, Cidades 

Fonte: Adaptado de Buchanan (1998; 2001) 

A primeira e segunda ordens (Símbolos e Industrial) relacionam o início do conceito de 

design e entendimentos sob sua perspectiva externa - forma, função, materiais, forma de 

produzir e o uso. A terceira e quarta ordens (Interação e Sistemas) estão para a perspectiva 

estratégica e visão sistêmica, respectivamente (BUCHANAN, 1998; 2001). “Há 

evidências de que outros aspectos do ciclo de vida estão agora sendo explorados e que 
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incluem design para durabilidade ou longevidade, reciclagem, abordagens de desperdício 

zero e desmontagem” (CLAXTON; KENT, 2020, p. 8). 

Assim, o design como processo atua sobre todo o escopo do problema ou projeto, fazendo 

com que a gestão estratégica incorpore a inovação (JOHANSSON‐SKÖLDBERG; 

WOODILLA; ÇETINKAYA, 2013; JIA et al., 2020) em um contexto de criação de valor 

para uma sociedade de intangíveis, cada vez mais exigente e ávida por negócios 

sustentáveis. Em outras palavras, a busca por novos paradigmas ou nexos para 

sustentabilidade (JACOBI; GIATTI, 2017) está centrada na primazia da criatividade e da 

inovação (MARTIN, 2010). Cabe destacar também a sugestão de Brown (2008) para 

envolver o design desde o início como fator chave para a inovação e promover a 

aproximação de clientes, colaboradores e outros agentes externos por meio da cocriação 

(BONAZZI; ZILBER, 2014). “Diferentemente do passado, pensar em inovação 

atualmente remete a uma reflexão de cocriação de valor por meio de alianças estratégicas, 

aproximação com o cliente e adoção de modelos de negócios diferenciados” (BONAZZI; 

ZILBER, 2014, p. 616). 

Em se tratando de inovação, Bonazzi et al. (2014) discorrem sobre a evolução do 

entendimento do termo inovação desde o século XX. Para Shumpeter (1988), a inovação 

rompe com os negócios correntes, reinventa padrões de produção e promove novos 

padrões para economia. O Quadro 12 indica a evolução do entendimento do termo 

inovação ao longo do tempo entre vários autores. 
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Quadro 12: Evolução do conceito de inovação, entre vários autores 

 

Fonte: Bonazzi et al. (2014) 

Para que de fato a inovação crie valor, cada vez mais se faz uso do design centrado no 

humano por considerar o indivíduo como o centro de qualquer solução a ser desenvolvida, 

por entender que a participação das pessoas - clientes, usuários, cidadãos - é fundamental 

para a criação de valor. 

Assim, por meio do design centrado no ser humano, aplicam-se três lentes (Figura 12) 

para entendimento do problema e desenvolvimento de soluções: i) Desejo - O que 

desejam as pessoas?; ii) Praticabilidade - O que é possível técnica e 

organizacionalmente?; iii) Viabilidade - O que é viável financeiramente? (IDEO, 2009). 
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Figura 12: Lentes do design centrado no ser humano 

 

Fonte: IDEO (2009) 

3.3.1 Ecossistemas 

Um valor preponderante do design é a visão sistêmica e nesse sentido a noção de 

ecossistema. O presente trabalho entende o termo ecossistema como alianças estratégicas, 

um sistema em rede composto por atores ativos aprendendo uns com os outros e 

percebendo os benefícios econômicos. São negócios que colaboram entre si e entre 

setores compartilhando informações estratégicas, recursos e sistemas, somando forças em 

busca de melhores resultados produtivos (IANSITI et al., 2004; BASOLE et al., 2011). A 

utilização do termo ecossistema é oriundo da biologia, inspirado no dinamismo da relação 

dos seres vivos e o meio ambiente. Conforme Quadro 13 são apresentados alguns tipos 

de ecossistemas. 
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Quadro 13: Tipos de Ecossistemas 

 

Fonte: Basole et al. (2011) 

O Ecossistema também é caracterizado pela interdependência entre as partes interessadas, 

os atores - elos da cadeia - e a formação de domínios, derivando diferentes ramificações. 

A interdependência pressupõe uma dualidade entre fortaleza e fraqueza. Uma vez que um 

elo não esteja performando bem, todo o domínio poderá ser prejudicado influenciando 

direta ou indiretamente o resultado esperado (JIA et al., 2020). 

Há de se considerar, para fins deste estudo, as observações de Gomes et al. (2016) sobre 

a extensão deste conceito para os termos adjacentes de forma a considerar a observância 

dessas práticas ao longo das cadeias produtivas. 

•  Cadeia de Valor (Empresa): Por meio da redução de custos e aumento de recursos 

busca-se vantagem competitiva por meio da diferenciação. 
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• Cadeia de Valor (Indústria): Cooperação entre parceiros e combinação de recursos 

especializados. 

• Cadeia de Suprimentos: Fluxo de materiais e informações ao longo da cadeia. 

• Ecossistema de Negócios: Captura de valor na localização e integração de atores. 

• Ecossistema de Inovação: Cooperação na criação de valor reunindo atores para se 

complementarem e responderem a desafios conjuntamente. 

3.3.2 Ecoinovação 

É importante ressaltar que, quando observado a escassez de recursos disponíveis e a 

abundância dos bens produzidos, a ecoinovação trata de identificar o valor não capturado 

– o desperdício, a falta de eficiência e a mitigação de impactos oriundos de processos 

socioambientais degradantes (SALO; SUIKKANEN; NISSINEN, 2020) 

Nessa dissertação foi considerado o termo ecoinovação como estratégias de inovação que 

implementam a sustentabilidade como fator chave no modelo de negócio (URBINATI; 

CHIARONI; CHIESA, 2017). 

O conceito de ecoinovação remete para todas as formas de inovação, 

tecnológica ou não, que criam oportunidades de negócios e beneficiam o 

ambiente, evitando ou reduzindo o impacto ambiental, ou otimizando a 

utilização dos recursos. A econoinovação está estreitamente relacionada com 

o modo de utilização dos recursos naturais e os padrões de produção e 

consumo, e também com os conceitos de ecoeficiência e ecoindústria. A 

ecoinovação encoraja as empresas transformadoras a passarem de soluções de 

fim de linha para abordagens em circuitos fechados que minimizam os fluxos 

de materiais e de energia através da mudança dos produtos e dos métodos de 

produção, proporcionando assim vantagens a muitas empresas e setores 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2019, p. 2) 

A UNEP (2017) organizou um processo de implementação da ecoinovação por meio de 

seis etapas, conforme Figura 13. Este conjunto de processos observa mudanças no modelo 

de negócio em nível operacional, visão sistêmica ao considerar todas as fases do produto, 

gestão da cadeia de valor em paralelo com o ciclo de vida do produto, articulação dos 

parceiros - fornecedores, fabricantes, distribuidores, clientes - e enfoque no social, 

ambiental e econômico. Assim, as seis etapas são constituídas por:  
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Preparar – Identificar empresas e mercados com aderência à ecoinovação, traçando 

oportunidades ao longo da cadeia de valor e principalmente com o compromisso e aval 

da alta direção da organização;  

Definir Estratégia: Realizar avaliação preliminar para compreensão do negócio, propondo 

construir novas práticas em que a estratégia seja orientada à sustentabilidade. 

Definir Modelo de Negócio: Aprofundar o entendimento do negócio para detalhar os 

impactos em sustentabilidade. Inicia-se a fase de ideação para composição do novo 

modelo de negócio que entregue a estratégia em ecoinovação. 

Construir Roadmap: Roadmap é o roteiro de execução para um conjunto de ações que 

deve compreender as etapas necessárias para implementação do projeto baseado na nova 

proposta de modelo de negócio. 

Implementar: Executar o conjunto de ações mapeadas para implementação do projeto, 

conduzindo iterações, aprendendo com os processos e modificando as ações sempre que 

necessário. 

Revisar: Observar os resultados obtidos, refinar as ideias e atualizar o plano estratégico. 

Figura 13: Processo de implementação da Ecoinovação 

 

Fonte: UNEP (2017) 

Sendo assim, é importante ressaltar os diferentes tipos de ecoinovação, conforme descrito 

no Quadro 14, que apresenta as especificidades e colaborações de cada tipo. 
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Quadro 14: Descrição dos tipos de Ecoinovação 

 

Fonte: EIO (2013) 
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3.3.2.1 Modelo de Negócio Sustentável 

Para mitigar os impactos ambientais causados pela orientação “business-as-usual”5, é 

necessária a adoção de novos modelos de negócios que sejam intensivos na inovação dos 

processos e criação de novos serviços. Novos modelos de negócios são necessários para 

que orientem a mudança da interface entre o usuário e o objeto, e consequentemente a 

relação dos indivíduos com os objetos (URBINATI; CHIARONI; CHIESA, 2017) 

(Quadro 15).  

Quadro 15: Modelo de Negócio Sustentável 

 

Fonte: Adaptado de Morioka et al. (2017) 

O modelo mais utilizado em projetos que intentam fechar o ciclo é o Sistema Produto-

Serviço, do termo inglês, Product-Service System (PSS) (KÜHL et al., 2018). O objetivo 

 

5 O termo em inglês business-as-usual é utilizado para descrever as práticas adotadas pelos mercados ou a 

forma como os negócios são realizados comumente.  
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desse modelo é oferecer acesso a produtos sem que haja a transferência de propriedade. 

Portanto, prima pela distribuição de serviços de acesso para atendimento de desejos e 

necessidades dos usuários (clientes) sem que os indivíduos tenham posse do bem 

usufruído. O oferecimento desse tipo de serviço de acesso resulta no aumento da 

eficiência dos recursos produzidos por extrair toda a capacidade útil do artefato em 

conformidade com a expectativa pelo qual foi projetado (KJAER et al., 2019). 

A produtividade dos recursos e os ciclos fechados oferecem melhores serviços 

durante longos períodos, com menos material, menos custo e menos 

dificuldade. O pensamento enxuto faz com que o valor definido pelo 

consumidor flua continuamente com o objetivo de produzir desperdício zero. 

Juntas, essas práticas oferecem os fundamentos de uma nova e poderosa lógica 

empresarial: em vez de vender ao consumidor um produto que você espera que 

ele use a fim de obter um serviço de que realmente precisa, ofereça-lhe o 

próprio serviço, à taxa e do modo que ele desejar, preste-o da maneira mais 

eficiente possível, compartilhe a poupança resultante na medida do necessário 

para que você continue competitivo, e embolse o resto (HAWKEN et al., 2000, 

p. 126) 

Kjaer (2019) estabelece estratégias de implementação do PSS que estão orientadas ao 

produto, uso e resultado por meio da eficiência operacional, durabilidade, uso 

intensificado e sistema de substituições. Tem-se como pilares estruturantes do PSS 

(KÜHL et al., 2018): 

• Visão sistêmica: entendimento global das diferentes fases do produto e a interação 

com os meios de circulação. 

• Hierarquia de resíduos e sua prioridade: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem. 

• Cadeias logísticas reversas 

• Design para sustentabilidade: durabilidade e usos para diferentes fases do ciclo de 

vida. 

• Tecnologia de Informação e Comunicação: meios tecnológicos para ofertar o 

acesso utilizando-se de geolocalização e rastreabilidade. 

3.4. Economia Circular 
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Em uma mistura de princípios, a Economia Circular implanta um sistema econômico que 

entende que tudo em que é colocado valor deve ser estendido e preservado pelo maior 

tempo possível, e quando não for possível, a restauração e a regeneração devem ser 

facilitadas e asseguradas por design (MCDONOUGH et al., 2013; STAHEL, 2019). 

Portanto, visa a reutilização de resíduos por meio do design superior de materiais, 

produtos, sistemas e, dentro disso, modelos de negócios (JIA et al., 2020), tendo como 

base de suporte o devido tratamento de resíduos em que é preciso aumentar a taxa na qual 

produtos são coletados e subsequentemente reutilizados e/ou seus componentes/materiais 

recuperados (MACARTHUR, 2013). “A prevenção de resíduos faz parte da otimização 

do uso de objetos na economia industrial circular, enquanto a gestão de resíduos é a fase 

final da economia industrial linear de 'pegar, fabricar, consumir e descartar” (STAHEL, 

2019, pag. 07). 

Para sair da Economia Linear é necessário mudança de mentalidade que segundo Ometto 

et al. (2018) envolve (Quadro 16): 

Premissa: fazer mais com menos (eficiência) não é suficiente para conquistar os 

benefícios de uma Economia Circular; devem ser consideradas também as consequências 

das atividades (efetividade);  

Proposta de valor: a proposta de valor com foco em redução de custos é uma estratégia 

típica da economia linear, com limitações e geração de externalidades negativas; em uma 

Economia Circular, a proposta de valor considera o valor agregado nos recursos e preza 

por mantê-los no mais alto nível e por mais tempo; 

Foco: o lucro é importante para qualquer negócio, mas em uma Economia Circular, ele é 

obtido por meio da inovação e geração de novos valores; 

Personas: é necessário considerar outras personas além dos acionistas; outras partes 

interessadas do negócio, como sociedade, cliente e fornecedores, os quais possuem papel 

fundamental em uma Economia Circular, pois agregam valor e qualidade aos produtos, 

incluem as cadeias reversas e possuem informações importantes para o design de produtos 

inovadores e circulares; 

Ética: em uma Economia Circular, a colaboração é mais importante do que a competição, 

já que esta prioriza um negócio em detrimento dos demais;  
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Papel: em uma Economia Circular, a experiência e o acesso à função necessária são mais 

importantes do que a propriedade do produto, e isso permite que as empresas se 

aproximem mais de seus clientes e aumentem a fidelização. 

Quadro 16: Características da Mentalidade Linear x Mentalidade Circular 

 
Mentalidade Linear Mentalidade Circular 

ESCOPO Processos Ecossistemas 

PREMISSA Eficiência Efetividade 

PROPOSTA DE VALOR Redução de Custos Geração de valor 

FOCO Lucros Inovação e novos valores 

PERSONAS Shareholders Stakeholders 

ÉTICA Competição Colaboração 

PAPEL Consumidor Usuário 

RESULTADO Extrair, Produzir e Descartar Planejado para Restaurar e 

Regenerar 

Fonte: Ometto et al. (2018) 

Por manejar os estoques disponíveis de capital natural, humano, cultural e itens 

manufaturados, a Economia Circular se contrapõe à Economia Linear (Quadro 17) por 

entender que pelo ponto de vista financeiro perde-se duplamente em custos associados à 

energia e materiais relacionados aos recursos perdidos e gerenciamento de resíduos. 
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Quadro 17: Comparações entre sistemas: Economia Linear e Economia Circular 

 

Fonte: Adaptado de Webster (2015) 

Portanto, a implementação da transição para economia circular se dá pela hierarquia de 

estratégias em contraste com a hierarquia dos resíduos trazida pela PNRS - não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. O modelo elaborado por Potting el al (2017) 

propõe sistematizar a transição para economia circular em diferentes níveis de geração de 

benefícios, como mostra o Quadro 18. 
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Quadro 18: Estratégias de transição para a economia circular 

 

Fonte: Adaptado de Potting et al. (2017) 

É oportuno frisar que, mesmo que sistemas lineares possuam processos circulares em seus 

sistemas produtivos não caracterizam sistemas circulares. Por tudo isso, a economia 

circular também pode se concentrar no pós-consumo, aplicado no nível do usuário, 

quando se refere ao controle de estoques de materiais pelo proprietário-usuário, indução 

indireta do processo produtivo por desejar práticas mais sustentáveis e conscientização 

dos resíduos gerados para encaminhá-los para novos ciclos. (STAHEL, 2019). 

Sob o ponto de vista de Stahel (2019), o núcleo da economia circular está na centralidade 

no ser humano e em sua motivação em manter o valor do objeto e/ou seus componentes 

pelo maior tempo possível por meio da reutilização, reparo e remanufatura. Seguindo este 

princípio, Stahel (2019) considera que o indivíduo proprietário de um objeto pode decidir 

pelo reparo ou venda para um terceiro, e assim participar da economia circular. Da mesma 

forma, quando o indivíduo decide que não deseja mais aquele objeto e decide dar para 

alguém que o deseja, resulta no envolvimento com a sociedade circular. “Nenhum homem 

é uma ilha - Você age em sinergia com outros atores - individuais e econômicos. Se você 

descarta um objeto e compra um novo, você renuncia a suas oportunidades circulares” 

(STAHEL, 2019, p. 26). 
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O cotidiano está permeado por oportunidades circulares em que a vida em sociedade 

proporciona. Este valor não capturado é o objeto de estudo de muitas escolas de 

pensamento. A Economia Circular abarca diferentes escolas de pensamento que servem 

como base de sustentação para uma mentalidade de redesign de produtos, eficiência de 

recursos, preservação, equidade de renda e bem-estar, e inovação tendo como ponto de 

partida a natureza. 

3.4.1 Design Regenerativo 

O Design Regenerativo tem como princípio orquestrar processos em circuitos fechados 

em que sistemas se renovam e/ou se retroalimentam. Em última análise, trata-se de usar 

processos da natureza, e para tal, faz-se necessário inventariar recursos e processos locais; 

restaurar a biodiversidade e considerar a natureza como modelo; realinhar os ciclos de 

carbono para capturar mais do que emitir; entender que sistemas com processos dispersos 

– vínculos ausentes de um encadeamento sistêmico -, incorrem em externalidades que 

impactam pessoas e o meio ambiente (LYLE, 1994). 

3.4.2 Economia de Performance 

A perspectiva da Economia de Perfomance é a otimização de eficiência dos bens, 

alterando o contexto da relação de consumo. Isso significa dizer, prover acesso a produtos 

ao invés de propriedade, considerar a vida útil e durabilidade. Estas abordagens 

determinam maior utilização dos bens já produzidos e por consequência menor extração 

de recursos; formação de cadeias para manutenção e extensão da vida do produto; geração 

de empregos para melhor aproveitamento dos estoques de capital humano (STAHEL, 

2010). 

Quanto mais complexo for um produto, maior será o custo de aprender como 

usá-lo e o mais importante é a garantia de sua utilidade. Em uma Economia de 

Serviço Funcional, as pessoas não estão comprando um produto, elas estão 

comprando sistemas funcionais e sistemas funcionando ao longo do tempo 

como serviço permanente (STAHEL, 2010, p.99) 

3.4.3 Cradle to Cradle – Do berço ao berço 

O cradle to cradle ressalta a intencionalidade do design “de modo que o produto é 

projetado do começo ao fim”, desde a concepção com a seleção dos materiais, 

transformação, considerando a manufatura com os devidos processos industriais, e o fim 
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de vida, entendendo os resíduos como nutrientes. A partir da visão ecoefetiva: 

desconsidera substâncias reconhecidamente prejudiciais e danosas à saúde e ao meio 

ambiente; respeita a comunidade local - pessoas que produzem e transportam, e clientes; 

lista as potenciais externalizadas dos materiais utilizados para evidenciar as substâncias 

que possam ser emitidas durante as fases de fabricação e uso, e os efeitos para a 

comunidade local e global; seleciona materiais ao examinar o modo de entrada no ciclo 

técnico e biológico; vai além dos requisitos e expande limites dos projetos 

(MCDONOUGH et al., 2013). 

3.4.3.1 Upcycling 

Em contraste com o downcycling, onde os resíduos passam por processos de reciclagem 

que influenciam negativamente a qualidade da matéria-prima e consequentemente 

constituem fluxo de materiais secundários para manufatura de produtos de menor valor 

em comparação ao original, o upcycling considera a manutenção do valor do material e a 

concepção de novos produtos por meio de processos criativos que consideram a 

reutilização ilimitada sem prejuízo à qualidade e valor (HAN et al., 2017). “O upcycling 

permite que você aumente o aproveitamento e o valor de um material, prolongando sua 

vida” (GWILT, 2014, p. 146). 

3.4.4 Ecologia Industrial 

Ecologia Industrial é o estudo do fluxo de materiais em ecossistemas industriais que 

estabelecem conexões para fechamento de ciclo em processos produtivos. A noção de 

ciclo fechado possibilita que as atividades industriais se retroalimentem a partir da visão 

sistêmica dos processos produtivos com o objetivo mútuo de intercambiar resíduos para 

aproveitamento como matéria-prima (COSTA, 2002; PEREIRA, 2017). 

3.4.4.1 Simbiose industrial 

A simbiose industrial tem o objetivo de aumentar a eficiência ambiental dos sistemas 

produtivos, repensando os sistemas e suas externalidades ao observar os atores envolvidos 

e seus processos produtivos. Assim, a simbiose se dá entre duas ou mais instalações 

industriais onde as externalidades geradas (resíduos) por uma empresa servem como 

matéria-prima para outra em um processo de retroalimentação. Isso só é possível em um 

ambiente de colaboração e sinergia, tendo como fator chave a proximidade geográfica 

(COSTA, 2002; PEREIRA, 2017).  
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Quadro 19: Oportunidades para relações simbióticas 

Reutilização de subproduto Partilha de infraestrutura Prestação conjunta de serviços 

O intercâmbio de materiais 

específicos de uma empresa 

entre duas ou mais organizações 

para uso como substitutos de 

produtos comerciais ou 

matérias-primas. 

O uso de instalação e/ou 

sistemas de gestão de recursos 

comumente utilizados, tais 

como energia, água e esgoto. 

As necessidades comuns de 

reuniões entre empresas para 

atividades auxiliares, tais como 

supressão de incêndio, 

transporte e fornecimento de 

alimentos aos operários. 

Fonte: Pereira (2017) 

3.4.5 Biomimética 

A natureza pode servir de inspiração para a inovação e no enfrentamento dos problemas 

socioambientais. A biomimética tem como foco utilizar a natureza como provedora de 

soluções, mostrando para a humanidade o que pode aprender para obter sistemas mais 

eficientes por meio de design mais inteligente. Utiliza-se de princípios norteadores que 

servem de guia para novos processos e estratégias baseados em modelos da natureza; base 

de comparação para aferir padrões e conceber inovações; base de dados infinita que serve 

como fonte de aprendizagem (BENYUS, 2016). 

A natureza é movida a energia solar. A natureza usa apenas a energia de que 

precisa. A natureza adapta a forma à função. A natureza recicla tudo. A 

natureza recompensa a cooperação. A natureza confia na diversidade. A 

natureza exige especialização geograficamente localizada. A natureza inibe 

excessos em seu seio. A natureza explora o poder dos próprios limites 

(BENYUS, 2016, p. 15) 

3.4.6 Blue Economy 

Para Pauli (2017), novos fluxos de receita e fontes de emprego podem ser obtidos em 

novos modelos de negócios que capturam valor, usando a abundante disponibilidade de 

bens manufaturados, baixa eficiência dos sistemas e a ociosidade de produtos em relação 

à vida útil. Em síntese, trata-se de estudos de casos organizados por meio de um modelo 

open source. 

Assim que percebermos que temos a capacidade de transformar problemas 

interconectados em portfólios de oportunidades - assim como acontece na 

natureza -, seremos capazes de responder às necessidades básicas de todos, 
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com produtos e serviços estratégicos para a vida e que podem ser 

disponibilizados localmente a um custo muito menor - para o bem de todos 

(PAULI, 2017, p. 19) 

3.4.7 Capitalismo Natural 

O capitalismo natural trabalha em função da sustentação e manutenção da vida, 

entendendo que todas as formas de capital - humano, industrial, financeiro, natural - 

devem ser valorizadas. Do mesmo modo, reconhece a necessidade em enfrentar as 

desigualdades de renda e bem-estar, assim como, valorizar os serviços de sustentação da 

vida apoiando-se na centralidade nas pessoas6 e simultaneamente afastando negócios 

dissipadores de consumo (HAWKEN, 2019).  

Assim, segundo Hawken (2019), o capitalismo natural estabelece quatro estratégias 

centrais: 

• Produtividade e eficiência: uso eficiente dos recursos em harmonia com o bem-

estar social 

• Biomimética: Inspiração em padrões e modelos da natureza. 

• Serviço e fluxo: Mudança no comportamento de consumo que se baseia no 

oferecimento de fluxos de serviço em contraposição à aquisição de bens. 

• Investimento e Bioeconomia: Investimento na sustentação, restauração e 

expansão dos sistemas naturais, da mesma forma que explora o potencial de 

sistemas de produção voltados para sustentabilidade e preservação do capital 

natural.  

Em consonância com as escolas de pensamento, a fundação Ellen MacArthur 

desenvolveu o diagrama de borboleta – ciclo biológico e ciclo técnico – observando 

fluxos contínuos de materiais biológicos e técnicos (MACARTHUR, 2013), conforme 

apresentado na Figura 14. 

  

 
6 Design Centrado no ser Humano, Metodologia de resolução de problemas que começa pelas pessoas para 

as quais estamos criando soluções. O processo se inicia por examinar necessidades, desejos e 

comportamentos das pessoas para idealizar e projetar soluções, conforme define a consultoria em design 

IDEO. Disponível em: https://www.designkit.org/methods. 
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Figura 14: Definições da Economia Circular (Diagrama de Borboleta) 

 

Fonte: MacArthur (2013) 

Os tipos de modelos de negócios para a economia circular podem ser considerados como 

uma classe de modelos de negócios sustentáveis que minimizam a geração de resíduos 

(BOCKEN et al., 2013). No cerne destes modelos, podem-se listar cinco ciclos para 

minimizar resíduos e favorecer a sustentabilidade: fechado (closing) focado em medidas 

de reciclagem e reutilização; estreito/melhorado (narrowing) que salienta a melhoria de 

eficiência; prolongado (slowing) onde o ponto central é a extensão do uso ou durabilidade; 

intensificado (intensifying) com foco na maximização do uso dos objetos; produto-serviço 

(dematerialising) soluções de software ou serviços que substituam produtos 

(GEISSDOERFER et al., 2018), conforme Figura 15. 
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Figura 15: Estratégias de ciclos para a sustentabilidade 

 

Fonte: Bocken; de Pauw; van der Grinten; Bakker (2016) 

Igualmente importante é o desenvolvimento de cadeias de suprimentos alinhadas com 

modelos de negócios circulares e seus ciclos. Cadeias de Suprimentos Circulares, do 

termo em inglês, Circular Supply Chain (CSC). Por definição, o gerenciamento dessas 

cadeias exige coordenação de funções organizacionais por meio de unidades de negócios, 

abordando os ciclos técnicos e biológicos com o intuito de minimizar impactos, aumentar 

eficiência e gerar vantagens competitivas (GEISSDOERFER et al., 2018).  

Gerar vantagem competitiva é fator chave, ou seja, encontrar viabilidade econômica é o 

ponto de inflexão para implementação das cadeias de suprimentos circulares, e 

consequentemente, dos sistemas circulares. Infelizmente ainda permanece como um 

grande desafio para os agentes econômicos. 

 

3.4.8 Economia Circular na União Europeia 

Em 2014, depois da retirada de proposta legislativa da Comissão Europeia, responsável 

por elaboração de propostas legislativas e execução das decisões do Parlamento Europeu, 
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tratando apenas de metas de redução de resíduos, foi enviado o comunicado “Para uma 

economia circular: programa para acabar com os resíduos na Europa” incluindo a 

Economia Circular como solução para diversos problemas em relação a tratamento de 

resíduos, eficiência energética, redução do consumo e geração de empregos (EUROPE 

COMISSION, 2014). 

Posteriormente, em 2015, foi proposto novo pacote que envolvesse todo o ciclo 

econômico (EUROPE COMISSION, 2019), com o objetivo de promover a Economia 

Circular, combinando regulamentação inteligente, instrumentos de mercado, investigação 

e inovação, incentivos e intercâmbio de informações e considerando como importante 

ponto de partida o redesign de processos de produção, produtos e serviços. 

Assim, foi lançado pela União Europeia um plano de ação composto por propostas 

legislativas para implementar a Economia Circular que estabeleceram 54 medidas que 

aceleram a transição para o desenvolvimento econômico sustentável e envolvem redução 

de envio de resíduos para aterros, reutilização e reciclagem de materiais, e incentivos para 

criação de mercados de materiais secundários. Enfim, o plano institui a Economia 

Circular como política pública e promove a cooperação entre os países da UE (Estados-

Membros), instituições privadas e cidadãos (EUROPE COMISSION, 2019). 

Com o compromisso político “Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta”, o escopo 

de proteger o capital natural de forma eficiente na utilização de recursos com baixas 

emissões de carbono para efeito de reduzir riscos à saúde e ao bem-estar, a UE estabeleceu 

áreas de atuação para transformar a economia em cada vez mais ecoeficiente. Como 

estratégia, propõe circuitos fechados em sistemas circulares, considerando resíduos como 

recursos (EUROPE COMISSION, 2019). 

Como esforço de atuação para implementação da Economia Circular, a estratégia 

considerou, como estrutura de implementação, diferentes níveis de atuação – União 

Europeia (Macro), Comissão Europeia (Meso), Parlamento Europeu (Meso), Estratégias, 

Políticas e Leis Nacionais nos países membros (Micro) - combinando mudanças nas 

políticas públicas, incentivos a novos modelos de negócios e indução do comportamento 

do consumidor (EUROPE COMISSION, 2014). 
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Para efeito, aplicam-se conceitos e abordagens orientadoras (EUROPE COMISSION, 

2014): 

• Redução da quantidade de materiais necessários para a prestação de um 

determinado serviço; 

• Prolongamento de vida útil dos produtos; 

• Redução da utilização de energia e de materiais nas fases de produção e utilização; 

• Redução do uso de materiais perigosos ou difíceis de reciclar em produtos e 

processos de produção; 

• Criação de mercados para as matérias-primas secundárias (produtos reciclados 

com base em normas, contratos públicos etc.;) 

• Design de produtos que sejam mais fáceis de manter, reparar, modernizar, 

retransformar ou reciclar; 

• Desenvolvimento dos serviços necessários – manutenção e reparação, para os 

consumidores neste contexto; 

• Incentivo e apoio à redução dos resíduos e à triagem de alta qualidade por parte 

dos consumidores; 

• Facilidade do agrupamento de atividades a fim de evitar que os subprodutos se 

transformem em resíduos; 

• Encorajamento e disponibilização de maiores e melhores modalidades de serviços 

de aluguel, empréstimo, compartilhamento em alternativa à aquisição de 

produtos; 

Assim, conforme identificado pela Plataforma Europeia na Utilização dos Recursos, 

existem oportunidades de reinserção de materiais nas diferentes fases do sistema circular, 

sendo (EUROPE COMISSION, 2014): 

• Fase de produção, normas de aprovisionamento sustentável, regimes voluntários 

liderados pela indústria e por revendedores, bem como simbiose industrial para o 

mercado de subprodutos; 

• Fase de distribuição, melhores informações sobre recursos presentes nos produtos 

e sobre o modo como estes podem ser reparados ou reciclados, que constituem 

“passaporte do produto” previsto nas recomendações da Plataforma; 
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• Fase de consumo, modelos de consumo colaborativo, baseados no empréstimo, 

permuta, troca-direta e no aluguel de produtos, e sistemas “produto-serviços”, 

para extrair maior valor dos bens ou recursos subutilizados. 

Dada a relevância em elevar os atuais padrões de destinação de resíduos – aterro sanitário, 

reciclagem e compostagem - nos países membros, a Confederação de Plantas Europeias 

de Resíduos-Energia, em inglês, Confederation of European Waste-to-Energy Plants 

(CEWEP) apresenta mapeamento baseado em dados da Eurostat onde é possível verificar 

a representatividade por tipo de destinação de resíduos por país (Figura 16). Nos dados 

de 2018, a Alemanha é líder em reciclagem (67%) e já se enquadra na meta para 2035 de 

enviar menos que 10% dos resíduos para aterros sanitários (CEWEP, 2018). 

Figura 16: Destinação de resíduos sólidos urbanos, União Europeia, 2018 

 

Fonte: CEWEP (2018) 

Na medida em que é imprescindível, um eficiente sistema de gerenciamento de resíduos 

deve considerar a correta aplicação da hierarquia de resíduos com foco na prevenção e 

que evite a destinação final para aterro sanitário. Em 2018, A Comissão Europeia propôs 

atos legislativos que aperfeiçoassem os sistemas de gestão de resíduos e impôs restrições 

à destinação final em aterros, mesmo sanitários. 
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As metas estabelecidas na Diretiva 1999/31/CE do Conselho (4) que 

estabelecem restrições à deposição em aterros deverão ser reforçadas de modo 

a refletirem melhor a ambição da União de avançar rumo a uma economia 

circular e progredir na concretização da Comunicação da Comissão de 4 de 

novembro de 2008, intitulada «Iniciativa matérias-primas – Atender às 

necessidades críticas para assegurar o crescimento e o emprego na Europa», 

reduzindo gradualmente ao mínimo possível a deposição em aterro de resíduos 

destinados a aterros de resíduos não perigosos. A Comissão e os Estados-

Membros deverão assegurar que essa redução se enquadre numa política 

integrada que assegure a correta aplicação da hierarquia dos resíduos, reforce 

a transição para a prevenção, incluindo a reutilização, a preparação para a 

reutilização e a reciclagem, e evite a transição da deposição em aterro para a 

incineração (COMUNIDADE EUROPEIA, 2018, p. 100) 

Assim sendo, as novas metas para a EU consideram: 

• Até 2030, destinar 65% dos resíduos sólidos urbanos para reciclagem. 

• Até 2030, destinar 75% dos resíduos de embalagens para reciclagem. 

• Até 2035, o máximo de 10% de todos os resíduos urbanos poderá ser enviado para 

aterro sanitário. 

• Resíduos recicláveis não poderão ser enviados para aterro sanitário. 

Adicionalmente, a UE instituiu a coleta seletiva de resíduos têxteis e incentiva os estados-

membros para que considerem e formulem políticas públicas para reutilização e a 

reciclagem de materiais têxteis (HOLE; HOLE, 2020). 

Por fim, a estratégia também considera instrumentalizar com as habilidades necessárias 

o capital humano ativo, com o intuito de garantir a efetividade da transição, gerar 

empregos e assistir a mudanças de comportamento do consumidor pela opção de produtos 

e serviços mais sustentáveis (EUROPE COMISSION, 2014). 

Em busca de modelos inovadores e circulares, a proposta é dar apoio à geração de 

empregos por meio dos instrumentos econômicos ambientais (EUROPE COMISSION, 

2014), conforme pode ser observado no Quadro 20.  
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Quadro 20: Medidas de apoio ao empreendedorismo ecológico e às pequenas e médias empresas (PMEs) 

para criação de postos de trabalho, União Europeia, 2014 

 

Fonte: Europe Comission (2014) 

3.5. Economia Criativa 

A criatividade é um termo de difícil definição, mas pode ser caracterizado pela interação 

entre os indivíduos com o sistema cultural e social. A relação dos indivíduos com estes 

sistemas consolida a formação pessoal que é mediada pela intensidade dessa relação que 

se manifesta por intermédio do acesso à cultura, experiências e habilidades, que provocam 

alterações no sistema cultural e por consequência materializa um novo conteúdo para 

interação com o sistema social (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

Isso faz com que a criatividade seja composta por aspectos individuais e sociais onde cada 

pessoa desenvolve habilidades únicas (SAWYER, 2012). 

Explicar a criatividade pode nos ajudar a identificar e perceber o talento 

criativo único de cada pessoa. Sem explicar a criatividade, é fácil deixar de 

reconhecer e incentivar indivíduos com importantes habilidades criativas. Se 

esperamos resolver os problemas urgentes que nossa sociedade e nosso mundo 

enfrentam, devemos aproveitar os talentos criativos de todos (SAWYER, 

2012, p. 04) 
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Como estudo do comportamento humano e organizacional, são inúmeras as tentativas de 

se enquadrar a criatividade e os modelos de processo criativo. No atual cenário de 

complexidade e desafios enfrentados pelas sociedades e organizações, a criatividade é 

fundamental para que se apresente novos caminhos e soluções (AMABILE, 2016).  

Cabe mencionar que a relação criatividade e inovação se dá em contextos distintos, 

enquanto a criatividade é individual, a inovação é organizacional. Isso significa dizer que, 

ambos os processos de criatividade e inovação, derivam da interseção entre motivação, 

recursos e técnicas (AMABILE, 1988). 

Como forma de sistematizar a criatividade, Glavenau (2012) considera as possibilidades 

de ação criativa que o ambiente proporciona para o indivíduo. Portanto, a partir da 

percepção dos problemas é possível explorá-los e gerar possibilidades. O processo de 

criatividade se dá por examinar as condições do entorno em que o indivíduo está inserido 

e que, até então, não foi percebida, inventada ou explorada (Figura 17) (GLAVENAU, 

2012). 

Figura 17: Possibilidades de ação criativa que o ambiente proporciona ao indivíduo 

 

Fonte: Adaptado de Glavenau (2012) 

Outro ponto que deve ser considerado é a motivação que permeia todo o processo, 

motivação intrínseca7 e extrínseca8 que muitas vezes é denominado de sentido, 

 
7  Relacionada à força interior, a motivação intrínseca é aquela que impulsiona o indivíduo a executar a 

ação desejada. 
8 Relacionado aos fatores externos, influência das condições ou situações do ambiente externo. 
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significado ou propósito. O efeito direto é o fortalecimento do comportamento prosocial9, 

além de sustentar os processos criativos e de inovação (AMABILE; PRATT, 2016). 

Amabile e Pratt (2016) sistematizaram que a criatividade individual e a inovação 

organizacional formam dois sistemas interdependentes que quando se inter-relacionam 

criam produtos e soluções (Figura 18). 

Figura 18: Interação dos componentes que influenciam a criatividade e a inovação 

 

Fonte: Adaptado de Amabile; Pratt (2016) 

Por fim, a interação entre os componentes da criatividade individual com a inovação 

organizacional constitui atividades criativas que produzem bens e serviços e revigoram a 

economia (AMABILE; PRATT, 2018). Como forma de consolidar as atividades criativas, 

surge a economia criativa e suas indústrias que compreendem atividades econômicas com 

base na criatividade, conhecimento e cultura. 

Contudo, é importante ressalvar que não há consenso na utilização do termo economia 

criativa especialmente em relação aos termos que o precedem como a indústria e produtos 

 
9 Prosocial: O termo se refere a ações benéficas de um indivíduo para outro indivíduo, do indivíduo para 

grupos ou sociedade. O termo é dividido em 3 classes: ajuda, altruísmo e cooperação (DOVIDIO et al., 

2006). 



81 

 

 
 

culturais. Observa-se, justamente, neste ponto o entendimento da cultura como fonte de 

riqueza, evidenciando a importância para a política econômica. 

A agências internacionais, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO) e Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), entendem que a cultura e a criatividade apresentam 

contribuições econômicas e sociais, e estabelecem que a diversidade cultural é essencial 

para a criatividade e a inovação (UNESCO, 2009; UNCTAD, 2010).  

A cultura surge da comunidade, mesmo quando a comunidade pode não estar 

totalmente ciente disso. Ela abrange todo o nosso modo de vida, nossa ética, 

nossas instituições, nossas maneiras e nossas rotinas, não apenas interpretando 

nosso mundo, mas moldando-o. Os aspectos mais desenvolvidos e 

imaginativos de nossa cultura são as artes e as ciências, que são retribuídas à 

comunidade pelos indivíduos mais talentosos (AUSTRALIA, 1994) 

Ao tratar do produto cultura, a UNESCO (2009) estabelece oito categorias (Figura 19): i) 

Patrimônio natural e cultural; ii) Apresentações e festivais; iii) Artes visuais e artesanato; 

iv) Livros e imprensa; v) Mídia audiovisual e interativa; vi) Design e serviços criativos - 

em uma estrutura de domínios. Adicionalmente, dois domínios adjacentes fazem parte da 

estrutura: vii) Turismo; e viii) Esportes e recreação. É importante destacar que nesta 

estrutura de domínios culturais da UNESCO, a moda está no domínio do Design e 

serviços criativos.  

Figura 19: Estruturas de domínios culturais da UNESCO (2009) 

 

Fonte: UNESCO (2009) 
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Já a economia criativa está incrustrada no cerne da economia com evidentes benefícios 

econômicos e empregos gerados. O fenômeno da economia criativa ainda que recente e 

em consolidação, pode ser definido como “um conceito em evolução baseado em ativos 

criativos que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento econômico” 

(UNCTAD, 2010, p. 10). 

 O nível de nossa criatividade determina substancialmente nossa capacidade de 

adaptação a novos imperativos econômicos. É uma exportação valiosa em si 

mesma e um acompanhamento essencial para a exportação de outras 

mercadorias. Atrai turistas e estudantes. É essencial para o nosso sucesso 

econômico (AUSTRALIA, 1994). 

Portanto, a UNCTAD (2010) entende que a economia criativa: 

• É capaz de promover a geração de renda, criação de empregos, inclusão social, 

diversidade cultural e o desenvolvimento humano. 

• Abrange aspectos econômicos, culturais e sociais, interagindo com objetivos de 

tecnologia, propriedade intelectual e turismo. 

• É um conjunto de atividades econômicas baseadas no conhecimento com medidas 

de desenvolvimento e ligações transversais nos níveis macro e micro com a 

economia em geral. 

• Opção de desenvolvimento viável que exige respostas políticas inovadoras e 

multidisciplinares, e ação interministerial. 

• O núcleo da economia criativa são as indústrias criativas. 

3.5.1 Indústria Criativa 

A partir dos anos 80 do século XX, em um cenário de instabilidade financeira causado 

pela globalização dos mercados de capitais, foram observadas crescentes transformações 

econômicas. “Esse processo de transformações na esfera financeira pode ser entendido 

como a generalização e a supremacia dos mercados de capitais em substituição à 

dominância anterior do sistema de crédito comandado pelos bancos” (BELLUZZO, 1995, 

p. 16).  

Isso significa dizer que, diante de uma economia global, o capital, com toda sua fluidez 

ou volatilidade, se desloca de um lugar para outro, em uma velocidade sem precedentes. 

E assim sucederam: Crise do México (1994); Crise Asiática (1997); Crise da Rússia 
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(1998); Crise Brasil (1999); Crise Argentina (2001); Crise Estados Unidos (2007-2008); 

Crise Euro (2010).  

A indústria criativa está no centro da economia criativa. O termo surgiu em 1994, na 

Austrália, por meio do relatório Nação Criativa, realizado pelo Departamento de 

Comunicação e Artes, para promover e preservar a cultura local com o objetivo de mapear 

as atividades criativas tendo em face o receio do movimento de expansão da globalização 

econômica e cultural da época. (AUSTRALIA, 1994).  

Em 1997, o governo britânico, encabeçado pelo primeiro-ministro, Tony Blair, cria uma 

frente organizada pelo Departamento de Cultura, Mídia e Esporte, denominada Força 

Tarefa das Indústrias Criativas com o objetivo de reposicionar a economia, identificar e 

mapear atividades e setores que possuem como foco a criatividade e a inovação 

(BRITISH COUNCIL, 2010; GROSS, 2020). 

A economia criativa atua como ponto de interação entre domínios: Cultural, Econômico 

e Tecnológico (BRITISH COUNCIL, 2010), conforme Figura 20. 

Figura 20: Economia Criativa como ponto de interação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No Brasil, a indústria criativa passa a ser discutida a partir 2004, em função da realização 

da 11ª. edição da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, 

(UNCTAD XI). O resultado deste encontro é materializado no documento “Consenso de 
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São Paulo (UNCTAD, 2004), apontando o potencial de geração de riquezas econômicas 

e culturais geradas pela indústria criativa. 

É importante salientar, que a criação de produtos e serviços criativos contribuem para o 

desenvolvimento sustentável. Assim, a UNCTAD (2010) considera os conceitos de 

desenvolvimento cultural sustentável:  

• Equidade intergeracional: o desenvolvimento deve considerar o longo prazo para não 

comprometer o acesso das gerações futuras aos recursos culturais; isso requer especial 

atenção em proteger e realçar o capital cultural tangível e intangível de uma nação. 

• Equidade intrageracional: o desenvolvimento deve proporcionar equidade no acesso à 

produção cultural, participação e proveito para todos os membros da comunidade numa 

base justa e não discriminatória; em particular, deve ser dada atenção aos membros mais 

pobres da sociedade para assegurar que o desenvolvimento seja consistente com os 

objetivos de alívio da pobreza. 

• Importância da diversidade: assim como o desenvolvimento sustentável exige a proteção 

da biodiversidade, também deve levar em conta o valor da diversidade cultural para o 

processo de desenvolvimento econômico, social e cultural. 

• Princípio da precaução: ao enfrentar decisões com consequências irreversíveis, tais 

como a destruição do património cultural ou extinção de práticas culturais valorizadas, 

uma posição de aversão ao risco deve ser adotada.  

• Interconectividade: econômica, social, cultural e ambiental; os sistemas não devem ser 

vistos isoladamente; em vez disso, deve ser holístico. É necessária reconhecer a 

interconectividade e particularmente os aspectos de desenvolvimento econômico e 

cultural. 

Para a UNCTAD (2010) a economia criativa está organizada em clusters (Figura 21) 

mutuamente conectados que se relacionam entre si e destaca-se pela característica de 

intangibilidade – conhecimento, experiência, valores de Marca: 

• são ciclos de criação, produção e distribuição de mercadorias e serviços que usam 

criatividade e capital intelectual como insumos primários;  
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• constituem conjunto de atividades baseadas no conhecimento, focadas, mas não 

limitado às artes, gerando potencialmente receitas comerciais e direitos de 

propriedade intelectual; 

• compreendem produtos tangíveis e intelectuais ou artísticos, serviços intangíveis 

de conteúdo criativo e valor econômico; 

• zona limítrofe dos setores artesanal, serviços e industrial; 

• constituem novo setor dinâmico no comércio mundial. 

Figura 21: Classificação das Indústrias Criativas 

 

Fonte: UNCTAD (2010) 

Para muitos governos e entidades, mapear atividades de cunho criativo é um exercício 

contínuo. Conforme estudo intitulado Mapeamento das Indústrias Criativas no Brasil, 

realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), a indústria 

criativa brasileira está organizada em: i) atividades núcleo – Consumo, Cultura, Mídias, 

Tecnologia; ii) atividades relacionadas – indústrias e serviços; e iii) atividades de apoio. 

A moda está na categoria Consumo desempenhando atividades de desenho de roupas e 

acessórios (Quadro 21). 
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Quadro 21: Cadeia da indústria criativa do Brasil 

 

Fonte: FIRJAN (2019) 

A economia criativa brasileira contribui com a geração de riqueza do país, participando 

com 2,61% do produto interno bruto (PIB) do país, estimados em R$ 171,5 bilhões 

(Figura 22). 
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Figura 22: Participação do PIB criativo no PIB total brasileiro, 2004 a 2017 

 

Fonte: FIRJAN (2019) 

Os estados de São Paulo (1°) e Rio de Janeiro (2°) são os que mais contribuem para o PIB 

Criativo, seguidos por Distrito Federal (3°) e Santa Catarina (4°), conforme Figura 23. 

Figura 23: Participação estimada do PIB Criativo nas UFs, 2015 e 2017 

 

Fonte: FIRJAN (2019) 

No contexto da moda, “o Brasil tem a indústria da moda como a parte mais valiosa de sua 

crescente economia criativa” (ONU, 2019). 

3.5.2 Moda e Indústria Têxtil 

A história da moda e da indústria têxtil se confundem, sobretudo a partir do século XVI. 

Por séculos, cada corte possuía características próprias de se vestir, sendo que o consumo 

luxuoso permaneceu restrito à nobreza e as classes plebeias eram impedidas de se 

apresentar com as mesmas vestes (LIPOVETSKY, 2009). O corpete surge no 

Renascimento, dando novos significados para a moda feminina ao delinear a silhueta, o 

colo com decote e marcando a cintura (BRAGA, 2007). 

... a moda só pôde ser um agente da revolução democrática porque foi 

acompanhada mais fundamentalmente por um duplo processo de 

consequências incalculáveis para a história de nossas sociedades: a ascensão 
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econômica da burguesia, por um lado e o crescimento do Estado moderno, por 

outro, os quais, juntos, puderam dar uma realidade e uma legitimidade aos 

desejos de promoção social das classes sujeitas ao trabalho (LIPOVETSKY, 

2009, p. 37) 

A introdução de novos métodos científicos, por Galileu Galilei, Francis Bacon, René 

Descartes, Isaac Newton, aconteceram ao mesmo tempo em que a arte e criatividade, de 

Diego Velázquez, Peter Paul Rubens, Rembrandt Harmenszoon van Rijn e Caravaggio, 

eclodiam pelos mais variados lugares, marcando o século XVII.  

Por volta de 1680, os excessos começam perder espaço em favor de um aspecto 

de esplendor. Por influência oriental, os homens começaram a usar uma 

espécie de túnica longa que, com o tempo, foi se encurtando e se transformou 

na veste, que mais tarde, por sua vez, transformou-se no colete, bem comprido 

de início, chegando à altura dos joelhos. Usava também o culote, agora bem 

mais justo e, como complemento geral, uma casaca. Os tecidos, veludos e 

brocados em especial, eram bem sofisticados” (BRAGA, 2007, p. 49) 

Na Grã-Bretanha, ao estabelecer condições de relativa estabilidade econômica, tributária 

e política, a Revolução Gloriosa (1688-1689) consolida o fim da monarquia absolutista e 

determina a Declaração de Direitos (Bill of Rights), na qual o rei não está acima do 

parlamento e tampouco da constituição, propiciando o surgimento de conceitos utilizados 

até hoje nas instituições modernas como: livre mercado, separação de poderes, segurança 

jurídica e outras. O acontecimento abre caminho para um marco importante na evolução 

da sociedade e das empresas, saindo de uma fase artesanal ou pré-industrial para uma fase 

industrial delineada por inventos especialmente projetados para reduzir os custos de 

produção e o advento de mão de obra especializada - substituição do artesão pelo operário. 

Assim, a indústria têxtil, inaugura no norte da Inglaterra, a Revolução Industrial (1760-

1815) com invenções (Quadro 22) que melhoraram a velocidade e qualidade da tecelagem 

e a produção de fios (CAMERON, 2000). 
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Quadro 22: Invenções trazidas pela Revolução Industrial e respectivo inventor, por ano 

 

Fonte: Adaptado de Cameron (2000) 

Com os inventos evidenciam-se novo processo de fabricação, a produção em massa, 

organizada por meio de princípios de especialização de máquinas, padronização de peças 

e divisão do trabalho. A revolução industrial propicia a transição da economia baseada na 

agricultura para a economia baseada na indústria com seus princípios de escala, 

automatização, processos e fontes de energia em função da maior produção e melhor 

eficiência. Os avanços foram imensos, seguidos de muito acúmulo de riqueza e 

prosperidade, em detrimento do grande número de trabalhadores das fábricas, em sua 

maioria mulheres e crianças, submetendo-as à longas horas de trabalho repetitivo e 

perigoso sendo remunerados com baixos salários. Tais condições de trabalho foram 

amplamente criticadas por pensadores como Engels, Marx e Dickens (CAMERON, 

2000).  

3.5.2.1 Moda e Indústria Têxtil no Brasil – O cenário brasileiro 

A história do Brasil está intrinsicamente ligada à indústria têxtil. Desde o descobrimento 

do Brasil constata-se relatos relacionados aos tecidos utilizados pela população indígena 

e as impressões dos portugueses sobre abundância de algodão (BERMAN et al., 2000). 

A commodity algodão foi o segundo maior produto de exportação no Brasil colonial, de 

1530 a 1822. (ARRUDA, 1980). 
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O algodão é o segundo produto da exportação colonial em termos de 

importância. (...) de 1796 a 1797, a quantidade exportada declina, para 

começar, daí em diante, uma marcha ascendente violenta, que faz passar a 

exportação, de 136.420 arrobas em 1797, para 593535 arrobas em 1803, o que 

equivale a dizer, houve uma quadruplicação da produção. De 1803 em diante, 

a exportação se mantém neste alto nível, flutuando anualmente, até atingir, em 

1807, o máximo alcançado no período estudado, com 632.812 arrobas” 

(ARRUDA, 1980, p. 364) 

Em 1750, devido à rentabilidade da produção de algodão, a corte portuguesa determina 

medidas para o estabelecimento de manufaturas de tecido de algodão. A rainha Dona 

Maria I, em 1785, proíbe a instalação de manufaturas de tecidos de algodão no Brasil, 

buscando concentrar os esforços na lavoura e nas minas por serem entendidas como fonte 

de riqueza para a coroa, com exceção à produção de tecidos grossos utilizados no 

vestuário dos escravizados. Também é preciso dizer que o algodão exportado do Brasil 

para Portugal era reexportado para outros países em quase toda sua totalidade (ARRUDA, 

1980). 

Isto classifica o algodão como um produto típico do mercado internacional, 

produto cujos preços necessariamente teriam que ser dados pelo jogo na 

concorrência no mercado mundial. Tal consumo se explica, não seria preciso 

dizê-lo, pela Revolução Industrial (ARRUDA, 1980, p. 364) 

Conforme dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), Quadro 23, que 

consolida as informações do setor têxtil, o Brasil é o quinto maior produtor têxtil do 

mundo; possui a maior cadeia têxtil do mundo considerando desde o cultivo do algodão, 

produção – fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções – e varejo; é o quarto maior 

produtor e consumidor de denim do mundo; é o quarto maior produtor de malhas do 

mundo, enquanto que a moda brasileira está entre as cinco maiores semanas de moda do 

mundo (IEMI/ABIT, 2019). 
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Quadro 23: Indústria Têxtil (Empresas x Produção x Consumo), em 2017 e 2018 

 

Fonte: IEMI/ABIT (2019) 

Os dados do setor revelam a imensa maioria de microempresas, enquanto as grandes 

empresas somam somente 0,3% (CNI, 2017), conforme apresentado na Figura 24. 

Figura 24: Perfil econômico das empresas do setor têxtil 

 

Fonte: CNI (2017) 
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Pode-se ainda observar a concentração geográfica da confecção e da indústria têxtil no 

Brasil, sendo 47,8% localizada na região sudeste e 31% na região sul do país (Figura 

25). 

Figura 25: Distribuição regional da confecção e indústria têxtil brasileira 

 

Fonte: IEMI/ABIT (2019) 

Com tudo isso, ainda são poucas as empresas do setor listadas na bolsa de valores (Quadro 

24), e que, por consequência, divulgam os impactos associados à sua atividade por meio 

de relatórios de sustentabilidade. De forma geral, como indústria centenária e hábitos de 

consumo enraizados, a cadeia têxtil apresenta grandes desafios para se converter à 

modelos sustentáveis e regenerativos. Desse modo, a consciência ambiental dos 

empreendedores, ações governamentais e pressão dos consumidores são as principais 

forças para movimentar a cadeia têxtil em direção à sustentabilidade. Portanto, é 

necessário desenvolver outras formas como concessão de crédito, produtos e serviços 

financeiros, atrelado à boas práticas de sustentabilidade. 
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Quadro 24: Empresas do setor têxtil e moda listadas na B3 (BMFBovespa), por segmento, 2019 

 

Fonte: B3 (2019) 

3.5.3 Moda Consciente e Sustentável 

Em uma de suas aulas na Bauhaus, a icônica escola de design alemã, Wassily Kandinsky 

(1996) observou como a moda expressa o comportamento contemporâneo. 

A moda não é um jogo de azar, uma “loucura”, mas faz parte da grande forma 

que deve exprimir o espírito da época. Mas isso será penoso, se a forma fizer 

pensar num conteúdo inexistente – forma sem conteúdo = mentira. 

(KANDINSKY, 1996, p. 22). 

Por outro lado, a consultoria IDEO, liderada pelo designer Tim Brown, aponta que 

mudanças tecnológicas acontecem de forma rápida, mas o comportamento humano é 

moldado lentamente (IDEO, 2019). Em última instância, a consciência ambiental 

adquirida desde a primeira conferência ambiental de Estocolmo, em 1972, está sendo 

evidenciada cada vez mais por meio de novas práticas e novos valores incorporados pela 

sociedade. 

A introdução do conceito de sustentabilidade na indústria da moda levou ao 

desenvolvimento de novos termos como “moda ecológica, moda verde, moda ética, slow 

fashion” (SALCEDO, 2014, p. 32). De maneira geral os termos expressam o respeito ao 

meio ambiente, às condições de trabalho, produção e consumo responsável para uma 

moda mais sustentável. 
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Esse novo modo de pensar leva em consideração ressignificar a relação com as peças de 

roupa e os materiais para sua confecção, ou seja, para além do lucro, a relevância dos 

processos, pessoas e o meio ambiente. Portanto, é necessário pensar cada etapa nas 

dimensões de novas práticas de consumo, tecnologias e ciclos de reaproveitamento 

conforme Figura 26. 

Figura 26: Adaptação Diagrama Borboleta ao Cradle to Cradle 

 

Fonte: MacArthur (2017) 

Pelo ponto de vista do design, é importante observar a composição do ciclo de vida de 

uma peça de roupa. Assim, é necessário avaliar os processos relacionados à cada etapa 

considerando os impactos ambientais e a reutilização (JIA et al., 2020). Desse modo, 

como podemos observar na Figura 27, cada etapa do ciclo de vida sugerido é composta 

por etapas de verificação como ponto ótimo a ser alcançado no design de moda 

sustentável. Isso possibilita minimizar impactos negativos por meio da escolha de 

materiais não danosos, garantia de reutilização, extensão do uso da peça por meio de 

mudanças, adaptações no conserto, manutenção e pós-consumo. 
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Figura 27: Design para sustentabilidade de uma peça de roupa 

 

Fonte: GWILT (2014) 

Sugere-se que, segundo Salcedo (2014), o pensar de um design de peça de roupa 

contemple no mínimo10: 

• Pensar na desmontagem da peça; 

• Pensar em criar laços emocionais; 

• Pensar no bem-estar social; 

• Pensar em minimizar o desperdício; 

• Pensar na durabilidade da peça; 

• Pensar em aumentar a vida útil do produto; 

• Pensar na gestão dos resíduos; 

A sustentabilidade deve ser vista como estratégia para a inovação, unindo a mudança de 

comportamento com novas formas de utilização (GWILT, 2014; SALCEDO, 2014).  

 
10 Exemplos de iniciativas: 

Nike Circular Design. Disponível em: https://www.nikecirculardesign.com/. 

Timberland. Disponível em: https://www.timberland.com/responsibility/product.html 
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4 MÉTODO 

A presente pesquisa envolveu diferentes técnicas de coleta de dados, com a finalidade de 

compreender o estudo de fatores humanos, que dependem do comportamento das pessoas 

e permite amplo conhecimento da realidade (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995).  

A economia criativa e a economia circular são fenômenos recentes e ainda pouco 

estudados no mundo e no Brasil. Considerando o tipo de questão norteadora da pesquisa 

e o controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos (YIN, 

2001), utilizou-se abordagem qualitativa de cunho exploratório e descritivo que envolveu 

entrevista com base em roteiro pré-elaborado e visita de observação com atores do 

mercado da moda e da indústria têxtil brasileira. 

A pesquisa qualitativa permite por meio de processo de troca de informações privilegiar 

as relações humanas e as interações verbais e não-verbais para ajudar na compreensão e 

interpretação do contexto estudado. 

Assim, nesta investigação, para conhecer e descobrir os fenômenos da economia criativa 

e da economia circular utilizou-se da pesquisa exploratória, por entender que o tema é 

pouco conhecido e para proporcionar visão geral dos fenômenos estudados. (GIL, 1989; 

CRESWELL, 2010). 

Ao mesmo tempo, utilizou-se da pesquisa descritiva para determinar os dados 

encontrados uma vez que “as pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, 

as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática” (GIL, 1989). 

3.1. Revisão Bibliográfica Sistemática 

A revisão bibliográfica compreendeu levantamento sobre economia criativa (moda e 

indústria têxtil) e economia circular (design e inovação) com intuito de identificar os 

conceitos, seus pilares e correlacionar com a gestão de resíduos. O levantamento baseou-

se em revisão bibliográfica sistemática (RBS), segundo Moher et al. (2009). 

Ao sintetizar os estudos direcionados ao objeto de pesquisa, a RBS permitiu a integração 

dos temas e identificação das evidências das áreas estudadas, dando suporte ao processo 

de construção da investigação (MAIER, MEYER & STEINBEREITHNER, 2016; 
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DIKICI, TURETKEN & DEMIRORS, 2018; IRSHAD, PERTERSEN & POULDING, 

2018).  

Para a RBS, foram estabelecidos quatro termos para as buscas realizadas nas bases de 

dados de publicações científicas Web of Science e Scopus, que compreenderam a 

definição dos termos de busca. Para cada base de dados, optou-se por convencionar quatro 

buscas (Quadro 1 e 2), relacionando, no idioma inglês, expressões que correspondessem 

à economia criativa no âmbito da moda/cadeia têxtil e a economia circular:  

Busca1: Interface para economia criativa e economia criativa. 

Apresentar estudos e práticas sobre economia criativa e economia circular. 

Busca2: Interface para economia circular no âmbito da moda e vestuário. 

Apresentar estudos e práticas sobre economia circular na moda e 

sustentabilidade na indústria têxtil. 

Busca3: Interface para economia criativa no âmbito da moda e vestuário. 

Apresentar estudos e práticas sobre economia criativa na moda e 

sustentabilidade na indústria têxtil. 

Busca4: Interface para economia criativa (moda e vestuário) e design para 

sustentabilidade. 

Apresentar estudos e práticas sobre economia circular e técnicas de design 

como processo sistêmico para desenvolvimento de produtos sustentáveis no 

âmbito da moda, vestuário e indústria têxtil. 

 

Quadro 25: Interfaces para a Revisão Bibliográfica Sistemática no Web Of Science. 

 Palavra-chave Total* Filtro1** Filtro2*** 

Busca1 “creative economy” AND “circular 

economy” 

2 0 0 

Busca2 “circular economy” AND (Textile OR 

Apparel industry OR Fashion OR 

Garment) 

204 173 32 

Busca3 “creative economy” AND (Textile OR 

Apparel industry OR Fashion OR 

Garment) 

49 37 4 
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Busca4 “circular economy” AND (Textile OR 

Apparel industry OR Fashion OR 

Garment) AND (ecodesign OR “design 

for environment” OR “green design” OR 

“circular”) 

204 173 32 

Total   384 68 

* total usando os termos de busca no campo Tópico 
**Filtro1: Articles, reviews, early access 
***Filtro2: (Textile OR Apparel industry OR Fashion OR Garment) termos no campo Título 

Quadro 26: Interfaces para a Revisão Bibliográfica Sistemática no Scopus. 

 Palavra-chave Total* Filtro1** 

Busca1 "creative economy" AND "circular economy" 1 1 

Busca2 "circular economy" AND (Textile OR Apparel 

industry OR Fashion OR Garment) 

133 22 

Busca3 "creative economy" AND (Textile OR Apparel 

industry OR Fashion OR Garment) 

6 0 

Busca4 "circular economy" AND (Textile OR Apparel 

industry OR Fashion OR Garment) AND 

(ecodesign OR "design for environment" OR 

"green design" OR "circular") 

133 22 

Total  273 45 

* total usando os termos de busca no campo  
**Filtro1: Filtro1: Articles, reviews 

 

Desta forma, os resultados obtidos com cada palavra-chave utilizada (Busca1; Busca2; 

Busca3; Busca4) foram organizados e reprocessados para fins de exclusão obedecendo às 

seguintes etapas: a) Duplicados; b) Filtro por ano de publicação e número de citações; c) 

Exportação para arquivo no formato Comma-separated values (CSV); d) Leitura do 

Título, Palavras-chave e Resumo. A conclusão das etapas resultou na análise e eliminação 

de títulos não pertinentes ao tema, resumos não correlatos e leitura indicando a falta de 

aderência ao objeto central da revisão. 

Para apoiar o entendimento da estratégia da revisão bibliográfica sistemática (RBS), a 

Figuras 28 apresenta o diagrama Preferred Reporting Itens for Systematic Reviews and 
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Meta-Analyses (PRISMA) (MOHER et al., 2009) que demonstra o desenvolvimento das 

etapas de seleção de artigos: 

Figura 28:  Diagrama de PRISMA: Estratégia de seleção de artigos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com os artigos selecionados, iniciou-se análise de corpus textual (SOUZA et al., 2018) 

com o objetivo de identificar os conceitos chave que contextualizam o escopo do 

problema e as respectivas soluções. 

A análise de corpus textual é um tipo de análise de dados que utiliza como material: 

textos, entrevistas e documentos que sejam objeto do pesquisador. A noção de análise 

textual compreende os conceitos de: a) corpus – conjunto de textos para analisar; b) texto 

– cada exemplar de texto ou documento que será analisado; e c) segmento de texto – 

tamanho dimensionável da divisão do conjunto de palavras (SOUZA et al., 2018). 

Desse modo, aplicou-se a análise de dados textual por meio do software livre Iramuteq11 

(versão 0.7-alpha2) suportado pelo software estatístico R (versão x64 - 3.5.1) utilizando 

as funções de análise de texto classificação hierárquica descendente (CHD) e análise de 

similitude (SOUZA et al., 2018). 

 
11 “IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), 

criado por Pierre Ratinaud e mantido até 2009 na língua francesa, mas que atualmente conta com dicionários 

completos em várias línguas. O IRAMUTEQ é desenvolvido na linguagem Python e utiliza funcionalidades 

providas pelo software estatístico R” (SOUZA et al., 2018, p. 2). 
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O software realizou o processamento e o agrupamento dos dados, onde a CHD gerou o 

dendograma para apresentação da distribuição dos dados textuais em classes de diferentes 

cores compondo/extraindo palavras. Para tal, “o programa utiliza o teste qui-quadrado 

(χ2), que revela a força associativa entre as palavras e a sua respectiva classe” (SOUZA 

et al., 2018, p. 3).  

A CHD classificou e agrupou os diferentes segmentos de texto dos documentos 

selecionados na RBS e foi possível visualizar no dendograma as palavras separadas em 

diferentes classes, a relevância dos termos e a força das palavras.  

Já a análise de similitude, bem como a nuvem de palavras, possibilitou visualizar a 

frequência, conexão e a coocorrência entre as palavras a partir da correspondência 

pertinente à estrutura de conteúdo textual e suas ramificações. 

Para o banco de dados Web of Science, os resultados podem ser observados conforme 

segue (Figura 29 e 30): 

Figura 29: Classificação Hierárquica Descendente Web of Science 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 30: Análise de Similitude e Nuvem de Palavra Web of Science 

 

Como resultado da consolidação e processamento dos dados, as técnicas estatísticas 

ajudaram a estabelecer a dimensão do assunto e permitiram compreender os diferentes 

agrupamentos ao destacar as palavras mais representativas como: business model; 

innovation; industry; waste; fashion; consumer; economy, recycle; design; circular; 

clothe; sustainable. 

 

Para o banco de dados Scopus, os resultados podem ser observados conforme segue 

(Figura 31 e 32): 

Figura 31: Classificação Hierárquica Descendente Scopus 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 32: Análise de Similitude e Nuvem de Palavra Scopus 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Também, por meio das técnicas estatísticas, foi possível visualizar palavras como: design; 

textile; circular, recycle; clothe; reuse; material; reduce; durability; supply chain; waste; 

stream; economy; sustainable; business; fashion; upcycling; environmental. 

Assim, por meio dos artigos selecionados foi possível mapear a frequência das palavras-

chave (Quadro 27): 

Quadro 27: Frequência das palavras-chave encontradas nos artigos selecionados. 

 

A consolidação das análises visuais com base nas palavras destacadas e mais importantes 

pelo número de ocorrências, trouxe embasamento para o problema de pesquisa e permitiu 

a estruturação da dissertação que será apresentada no capítulo 3 e como resultado o 

desenvolvimento do framework apresentado no capítulo 5. 
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4.2 Pesquisa Documental 

A pesquisa documental envolveu busca e análise da legislação europeia com foco em 

economia circular e a legislação brasileira para resíduos têxteis - resíduos especiais de 

grandes e pequenos geradores. 

4.3 Visitas de observação e Entrevistas 

Dados primários foram obtidos por meio de entrevistas com empreendedores da cadeia 

têxtil, realizadas com base em roteiro pré-elaborado. Para a seleção das empresas foram 

considerados os critérios: relevância, liderança, atuação orientada a serviço e 

incorporação de elementos conceituais como Slow Fashion, Upcycling, Cradle to Cradle, 

Compartilhamento e Consumo Colaborativo. Assim, as cinco empresas listadas a seguir 

foram selecionadas para participar da pesquisa, em conformidade com os critérios 

estabelecidos: 

Negócio 1: Desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras para sobras têxteis. 

Negócio 2: Desenvolvimento de tecidos sustentáveis a partir da reciclagem com foco na 

economia circular e consumo consciente. 

Negócio 4: Negócio social que apoia artesãs, atua na transformação de resíduos em 

produtos e ressignifica o resíduo em história. 

Negócio 3: O closet fora de casa. Visual diferente, consciente e sustentável. 

Negócio 5: Desenvolvimento de soluções para pós-consumo de uniformes. 

Após a entrevista, foi realizada visita técnica em cada um dos empreendimentos 

selecionados, com o objetivo de observar os artigos produzidos e reunir informações 

técnicas sobre o modelo operacional vinculado à reutilização/reciclagem de resíduos 

têxteis. As visitas foram orientadas pelos empreendedores, os quais apresentaram a 

instalação predial. Foi realizado registro de campo e fotográfico de cada visita efetuada. 

Com a visita de observação e entrevista com base em roteiro pré-elaborado (APÊNDICE 

A), foram identificadas práticas e técnicas de negócios, envolvendo economia circular e 

economia criativa. O objetivo da entrevista, considerando a percepção dos entrevistados 

quanto à consciência ambiental e impactos decorrentes da produção de artefatos da moda 

e descarte de resíduos, envolveu o registro das oportunidades, facilidades, dificuldades, 

restrições e impedimentos que possam tecer contribuições e reflexões para construção de 
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novos negócios que tenham como suporte a sustentabilidade, reutilização e 

reaproveitamento de resíduos têxteis. 

4.4 Produto Técnico 

Com base nos resultados da pesquisa, foi desenvolvido website em ambiente virtual com 

infraestrutura de computação em nuvem, com o objetivo de promover o 

empreendedorismo sustentável contribuindo na inovação e formulação de negócios 

sustentáveis. 

Para construção do produto técnico foi realizado desenvolvimento de website, com vistas 

a consolidar os fenômenos estudados de forma a congregar as informações observadas na 

bibliografia, entrevistas e visitas sobre o assunto. Portanto, tem por finalidade auxiliar 

empreendedores de forma rápida, gratuita e de fácil acesso a enfrentarem o problema de 

resíduos têxteis dentro do conceito de minimização de resíduos trazidos pela 

circularidade, sobretudo pela PNRS. 

A importância da divulgação dos dados da pesquisa por meio de website se dá pela 

visibilidade online, rápida divulgação e facilidade em apoiar empreendedores 

interessados em práticas sustentáveis. Em tempos de digitalização em massa, a internet é 

a maneira mais rápida para se propagar e comunicar informações. Assim, interessados, 

empreendedores e pesquisadores podem consultar o conteúdo disponibilizado para 

utilizá-lo em seus desafios na construção de novos negócios e / ou suportar a transição 

para modelos mais sustentáveis. 

Para atender às necessidades de acesso (velocidade e diversidade de dispositivos), o 

website foi hospedado em infraestrutura em nuvem na plataforma chamada Firebase da 

empresa Google. Por sua vez, a plataforma Firebase utiliza outro serviço do Google 

denominado de Google Cloud Platform para operacionalizar a infraestrutura em nuvem 

no conceito conhecido como BaaS, do termo em inglês, Backend as a Service12. A 

plataforma disponibiliza infraestrutura para desenvolvimento mobile e web fornecendo 

software e tecnologia da informação (TI) como serviço.  

Para definir o Google como plataforma de infraestrutura em nuvem, foi considerado os 

relatórios ClickingClean (2017), Google Environmental Report (2019) e Alphabet´s 2019 

 
12 BaaS: Backend as a Service é um serviço de infraestrutura como serviço em computação em nuvem que 

oferece softwares e ferramentas para desenvolvimento de sites e aplicativos. 
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CP Climate Change response (2019) por entender que a crescente digitalização de 

produtos e serviços deve estar acompanhada por infraestruturas de TI (datacenters) que 

considerem os mais altos padrões de sustentabilidade.  

O website foi desenvolvido em framework web Bootstrap 4, de código aberto, que facilita 

o desenvolvimento de interfaces utilizando HTML, CSS e JavaScript. Por ser responsivo, 

tem capacidade de ser acessado por múltiplos dispositivos sem que haja perdas 

significativas no seu visual. Detalhes sobre o desenvolvimento do website está descrito 

no capítulo 6. 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A relevância da temática de sustentabilidade faz com que a Economia Circular esteja 

entre os assuntos mais debatidos (URBINATI; CHIARONI; CHIESA, 2017). Discutir e 

avaliar novas formas de produção e consumo na cadeia têxtil é de extrema importância 

com reflexos sobre o comércio, emprego, investimento e faturamento (LEAL FILHO et. 

al., 2019). Todos os esforços estão na direção do enfrentamento de desafios e no 

alinhamento com a agenda 2030 por meio dos ODSs onde os principais desafios 

encontrados, colocados em perspectiva, compreendem a expectativa, motivação e 

mentalidade do consumidor, logística, associação dos fluxos de resíduos têxteis aos meios 

de produção, ecossistema e ciclo de vida, o que em última instância demonstra a 

necessidade de transformação do setor têxtil (SHIRVANIMOGHADDAM et al., 2020; 

D’AMATO; VEIJONAHO; TOPPINEN, 2020; JIA et al., 2020). 

No contexto têxtil, do consumo às práticas de sustentabilidade, já é possível comprar em 

plataformas online ou fazer uso de modelos alternativos de consumo – peças de segunda 

mão; redesign; reciclagem; upcycling; etc. Desta forma, destaca-se o aspecto de manter 

o valor do material pelo maior tempo possível, estender a vida útil e incentivar o slowing 

de forma a transmudar os modelos de negócios. Assim, o que fica demonstrado é a 

necessidade da visão sistêmica, sob o olhar circular, que perpasse por todo o processo de 

design fazendo com que se estabeleça novo paradigma para os negócios (TODESCHINI 

et al., 2017; DAŇO; DRÁBIK; HANULÁKOVÁ, 2020; HUR, 2020).  

Sandin (2018) enfatiza a necessidade de associação dos fluxos de resíduos têxteis às 

cadeias produtivas de reciclagem e o reaproveitamento dos materiais têxteis. No entanto, 
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para Han et al. (2017) a dificuldade está em estabelecer a viabilidade da estratégia 

comercial de forma a demonstrar ser factível. Neste sentido, para JIA et al. (2020), é 

possível estabelecer os motivadores, barreiras, práticas e indicadores de desempenho 

sustentável que auxiliem na implementação de negócios circulares. 

Para Han et al. (2017, p. 3), “o conceito de upcycling representa uma oportunidade para 

os designers liderarem o caminho, utilizando as muitas toneladas de resíduos têxteis 

produzidos para satisfazer a demanda constante por nova moda, enquanto os 

desenvolvimentos tecnológicos avançam em direção a métodos de produção mais 

sustentáveis”. Assim, algumas empresas apostam na exploração desse nicho e inovam na 

criação de novos modelos de negócios. Adicionalmente, o objetivo do modelo de negócio 

deve refletir o objetivo da organização e este alinhamento de objetivos, preocupações 

sociais e ambientais, no núcleo do modelo do negócio envolvendo missão e propósito é 

uma característica das empresas B (NOSRATABADI et al., 2020). 

Como nova tendência na sociedade de consumo, encontra-se mais recentemente e em 

várias sociedades a tendência em aderir a novas práticas de consumo, privilegiando o 

acesso em detrimento à posse, por meio do uso de tecnologia ou de práticas sociais. 

Conforme Hur (2020) menciona, a simples extensão de vida útil de roupas por mais 9 

meses tem como efeito a diminuição de até 30% no impacto ambiental – pegada de 

carbono; água residual. Além disso, o resíduo ou material têxtil pode ter seu valor 

reativado e ressignificado quando orientado a modelos alternativos de consumo onde 

sistemas fechados produto-serviço (PSS) fornecem novas alternativas de consumo de 

têxteis e aumentam o tempo de utilização dos produtos (KJAER et al., 2019). 

Empresas da cadeia têxtil podem instituir a circularidade por meio da incorporação de 

três princípios: i) Eliminação de resíduos e poluentes no processo de produção; ii) uso 

mais longo e contínuo dos materiais e produtos; iii) Uso de energia renovável e recursos 

biodegradáveis dentro da lógica circular para realimentação do sistema. Entretanto, 

devido às características de fragmentação da cadeia de valor do setor têxtil – produção; 

design; confecção, varejo -, a circularidade é de difícil implementação. É preciso 

salientar, a importância do consumidor como meio de influência na criação de valor 

sustentável dos produtos e das empresas (KI; CHONG; HA-BROOKSHIRE, 2020). 

A Economia circular contribui para criação de empregos locais e diminuição da pegada 

de carbono. Entretanto, a desconexão entre o design de roupas e a reciclagem de têxteis 
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dificulta a implementação da circularidade têxtil. “Ferramentas de design, novos modelos 

de negócios, métodos de fabricação, classificação de têxteis e tecnologias de reciclagem 

estão surgindo e atraindo crescente interesse de pesquisa para aprimorar a reutilização e 

a reciclagem de têxteis” (KARELL; NIINIMÄKI, 2019, p. 997). Assim, três aspectos 

devem ser considerados: i) Design: Além do desafio de balancear a estética, função e a 

reciclabilidade, o designer precisa estar inserido na definição da estratégia do produto; ii) 

Classificação de têxteis: A mistura de fibras na composição de tecidos dificulta a 

separação para reciclagem. De forma geral, a seleção é feita de forma manual sendo a 

automação e o uso de inteligência artificial tendências de futuro; iii) Reciclagem: O 

melhor resultado da reciclagem depende do bom processo de classificação, ainda sim 

impurezas não detectáveis podem interferir na qualidade do processo de reciclagem. 

Devido à fragmentação da cadeia, não há transparência e dados consistentes sobre a 

composição dos materiais têxteis (KARELL; NIINIMÄKI, 2019). 

Por fim, os impactos ao longo da cadeia têxtil são muitos e a prática de fast fashion piora 

este cenário uma vez que introduz um ciclo de vida mais curto para os materiais têxteis e 

incentiva o consumo. Abordagens de ecodesign e ecoinovação auxiliam empresas a 

identificar e reduzir o impacto ambiental negativo associado às suas atividades (SALO; 

SUIKKANEN; NISSINEN, 2020. O Brasil é um dos poucos países que possui toda a 

cadeia produtiva, são 9,4 bilhões de peças de algodão produzidas localmente e é de 

fundamental importância entender os conceitos e práticas locais de modo a refletir as 

dificuldades, entraves e oportunidades para os negócios sustentáveis (KLEIN et al., 2020) 

6 CARACTERÍSTICAS E NEGÓCIO 

Essa etapa da pesquisa compreendeu o contexto prático por meio do contato com 

empresas e empreendedores que utilizam a criatividade e circularidade como forma de 

implementar a sustentabilidade em seus empreendimentos e a todo momento 

experimentam e colocam à prova o modelo de negócio. A coleta de informações com 

técnicas qualitativas processou-se com base nos relatos de empreendedores selecionados, 

cujas informações foram fornecidas por meio de entrevista com roteiro pré-elaborado, 

assim como de observações das dependências da empresa, com registro de campo e 

fotográfico. 
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A entrevista com base em roteiro pré-elaborado foi utilizada como técnica de coleta de 

dados. Adicionalmente, questionamentos adicionais a pontos específicos da fala dos 

empreendedores foram apresentados, a título de esclarecimento como quantidade (gerada 

ou valorizada) e destino dos resíduos têxteis. Nesse contexto, em diálogo aberto, o 

entrevistado foi convidado a falar sobre a história do empreendimento, dificuldades do 

negócio e perspectivas de futuro. 

Na análise das entrevistas cinco temas mostraram-se relevantes: i) motivação e ativismo; 

ii) modelo de negócio; iii) educação ambiental; iv) práticas de prevenção de resíduos; v) 

criatividade e circularidade. Assim, as empresas relataram o desenvolvimento de práticas 

relacionadas à economia circular e economia criativa com o foco na prevenção de 

resíduos, extensão de vida útil do produto e desvio de resíduos do aterro. 

O tempo de entrevista teve duração que variou entre 30 e 60 minutos e foi realizada pelo 

próprio pesquisador. Os registros das entrevistas foram realizados com a utilização de um 

gravador de áudio TASCAM DR-40X e o aplicativo de celular GRAVADOR DE VOZ 

Samsung. Posteriormente, cada entrevista foi transcrita e realizada interpretação e análise. 

A análise teve base na triangulação de informações de forma a evidenciar mecanismos e 

processos, reunindo informações e descrições, para contemplar visão mais ampla sobre 

os negócios e a aplicação de práticas sustentáveis (YIN, 2001). A triangulação de dados 

da pesquisa utilizou o referencial teórico, as entrevistas e a observação de campo. 

A seleção dos empreendimentos para entrevista foi intencional, “uma estratégia de 

pesquisa que se concentra em compreender a dinâmica apresentada dentro de contextos 

específicos” (EISENHART, 1989, p. 534). As empresas foram selecionadas, 

considerando os critérios indicados, devido à importância de suas atividades no setor 

têxtil, e à reconhecida incorporação da ecoinovação em seus modelos de negócio, o que 

leva a atuarem para minimizar a geração de resíduos têxteis em diferentes contextos.  

Conforme já descrito no Método, o Quadro 28 relaciona as cinco empresas selecionadas, 

representantes da cadeia têxtil. Todas são empresas de pequeno porte que aplicam práticas 

de economia criativa e economia circular em seus negócios. 
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Quadro 28: Empresas selecionadas, estado de localização e página na internet, por instrumentos de pesquisa 

empregados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No início de cada entrevista foi realizada breve explanação sobre o contexto e objetivo 

da pesquisa, quando também foi apresentado ao entrevistado o procedimento da 

entrevista. O roteiro da entrevista (Apêndice A) foi estruturado em três blocos: i) Breve 

história do empreendedor; ii) Como surgiu a ideia do negócio?; iii) Dificuldades, 

melhorias e visão de futuro.  

Com exceção da empresa Negócio 2, que apresenta característica de simbiose industrial, 

utilizando como sua infraestrutura as instalações de seu parceiro, as entrevistas 

aconteceram nas sedes das respectivas empresas entre os meses de novembro e dezembro 

de 2019. 

Diversas práticas de negócios e de circularidade aplicadas nestes empreendimentos, 

foram observadas e são listadas no Quadro 29. 
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Quadro 29: Práticas de negócios por empresa estudada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Outro ponto explorado por essas empresas é a participação em premiações, feiras e 

eventos. A prática serve como ação de marketing para atrair novos clientes e fãs para a 

marca. 
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6.1.1 Características e negócio da empresa Negócio 1 

O Negócio 1 é uma empresa focada na reutilização de sobras de tecidos oriundos de 

tecelagens e confecções. Possui três unidades que estão distribuídas nas cidades de São 

Paulo (Sede), Curitiba e Porto Alegre. A sede está instalada em um galpão colaborativo 

na Vila Leopoldina (Figura 33).  

Figura 33: Vista das instalações da empresa Negócio 1 

 

Fonte: Autor (2019) 

Fundada pela empreendedora e designer gráfica Silva, a ideia do negócio surgiu da 

necessidade de organizar o material de trabalho com cenário, figurino e direção de arte 

cênica. A empreendedora tomou ciência da quantidade de material que estava sem uso – 

roupa, adereço, bolsa, sapato e tecidos – ao mudar seu ateliê de endereço. Todo material 

foi doado para uma empresa de locação de figurino ficando somente os tecidos. Com meia 

tonelada de tecidos em mãos, Silva organizou um bazar entre amigos da área de arte para 

a troca de tecidos, concebendo assim o que viria a ser a empresa Negócio 1. 

Já com um pouco dessa cabeça de compartilhar com um sentimento que 

não adiantava ficar com coisas que a gente não usava, a gente organizando 

o material falou... Poxa, não vamos ficar com esse material né, são coisas que 

a gente pode vir a usar, mas mais gente pode vir a usar enquanto a gente não 

usa. Então doamos para uma empresa de locação de figurino. Doamos os 

objetos só que meia tonelada de tecido ficou ali. (SILVA, 2019, grifos meus) 
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O modelo de negócio é baseado na troca e na venda de sobras de tecidos a partir de um 

metro e meio de comprimento, além das sobras de rolo. Sobretudo, a empresa destaca o 

olhar para o que fazer com as sobras de tecido com o objetivo de encontrar soluções que 

ajudem a solucionar o problema da geração do resíduo têxtil. 

A gente já flertava com a moda e já entendia que na moda é que tinha 

efetivamente as sobras e devagarinho nós fomos entendendo isso, e tivemos 

que olhar para esse mercado que é o mercado da moda. Para estruturar a 

empresa em si como uma startup, a gente se entende como um sistema de 

circulação de tecido de reuso – sobras de tecido – onde a gente trabalha 

em um sistema de economia mista de troca e venda. (SILVA, 2019, grifos 

meus) 

A empresa também trabalha com um sistema de consignado, no qual empresas colocam 

as suas sobras de tecidos para serem revendidos. Este tipo de serviço lida com riscos de 

cópia e/ou uso indevido da estampa. A forma encontrada para proteger a propriedade 

intelectual das estampas foi desenvolver um mecanismo de rastreabilidade que utiliza 

CPF e CNPJ do novo comprador do tecido. Em termos de capacidade, as atuais 

instalações do Negócio 1 suportam três toneladas de tecidos. 

A gente criou o sistema de consignado, como nós somos pequenos e a gente 

não consegue adquirir esse tecido... A ideia é sempre a relação, sempre a 

circularidade e a relação de parceria, ou seja, talvez a gente não seja uma 

empresa com todos os atributos da economia circular mas a gente usa alguns 

pilares da economia circular e um deles é a relação de parceria. Não 

entender o outro só como fornecedor, mas entender o outro como parceiro 

que de fato vai te ajudar a resolver algum assunto. (SILVA, 2019, grifos 

meus) 

Com 1500 correntistas, o diferencial do Negócio 1 é oferecer tecidos que dificilmente 

serão encontrados em outros lugares. A empresa destaca as pequenas confecções que 

precisam de metragem menor da que é vendida pelas lojas convencionais. Um dos 

principais aspectos do negócio é a revalorização do resíduo têxtil que seria descartado, 

pois quando colocado novamente no mercado o tecido ganha valor, preço e história. E 

aponta mudanças no setor fundamentadas na nova economia: mudança geracional com 

novos trabalhadores mais conscientes; proteção e valorização da marca; questões 

econômicas atreladas à eficiência. 
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Figura 34: Vista do interior da loja Negócio 1 SP – Parte I 

 

Fonte: Autor (2019) 

O modelo de negócio é sempre de troca e venda. É olhar para solução da 

sobra de tecido. Então o que a gente faz? A nossa ação diária, qual é? É olhar 

para a pergunta: o que fazer com a sobra de tecido? E tentar respondê-

las de mil maneiras diferentes porque a sobra de tecidos está presente na 

cadeia inteira. (SILVA, 2019, grifos meus) 

A empresa demostra sua capacidade de atuação no mercado, também, por meio da 

educação ambiental, e destaca a importância dos negócios na educação para esse novo 

tipo de consumo.  Revela ainda que é preciso desenvolver nos clientes mentalidade que 

reconheça o valor desse tipo de serviço para a sociedade. 

Todo mundo, não somos só nós, qualquer pessoa que hoje trabalha com 

econômica circular, sustentável, na área colaborativa, tem que ter uma 

consciência muito grande da questão da educação. A gente tem que ter a 

paciência de informar, se não educar, mas de informar que este sistema é 

diferente, que a ética de olhar é diferente, que a maneira como você lida 

com a economia monetária é diferente. (SILVA, 2019, grifos meus) 
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Figura 35: Vista do interior da loja Negócio 1 SP – Parte II 

 

Fonte: Autor (2019) 

É interessante salientar as observações da empreendedora sobre a cadeia têxtil, para ela a 

cadeia têxtil compreende muitas empresas familiares com divisões claras de quem tem a 

tomada de decisão econômico-financeira. As decisões financeiras são geralmente 

tomadas por homens, e quem tem a responsabilidade criativa são as mulheres. A 

empreendedora também aponta a dificuldade de empreender no Brasil, especialmente no 

setor têxtil, abordando questões de acesso a financiamento e apoio às pequenas empresas. 

6.1.2 Características e negócio da empresa Negócio 2 

Devido às próprias características operacionais da Negócio 2, esta foi a única entrevista 

que não foi possível realizar presencialmente, logo sua realização se deu de modo virtual. 

A Negócio 2 é especializada na reciclagem de resíduos têxteis e produção de tecidos 

sustentáveis. 

Falando um pouquinho até de semiótica, à medida que você vai misturando 

os resíduos você obtém fios diferentes e você pode fazer construções 

diferentes, às vezes você deve fazer porque aquele fio não permite a 

construção que você vem fazendo por um determinado momento. É um 

processo que ele não tem um padrão, e por não ter um padrão... Isso é, é um 

conceito que já existe em outros mercados e outros produtos, e essa forma de 

não ter um padrão pode ser um argumento de venda que o varejo pode 

utilizar até por sazonalidade, substituição, que são edições limitadas em 

cima daqueles lotes reciclados. (ALVES, 2019, grifos meus) 



115 

 

 
 

Em uma peregrinação em Santiago de Compostela, Espanha, Alves percebeu que 

precisava fazer algo. Como executivo da indústria têxtil com mais de 30 anos de atuação, 

sempre teve preocupação com o impacto negativo do setor. Assim, o empreendedor inicia 

a entrevista falando sobre como são poucas as pessoas engajadas em desenvolver 

produtos sustentáveis na cadeia têxtil. O empreendedor alerta para a imensa quantidade 

de resíduos têxteis sem nenhum tipo de tratamento que seguem para disposição final, 

destacando a dificuldade em lidar com os tecidos sintéticos. 

Vim .com essa ideia fixa de deixar de ser um executivo da indústria têxtil e 

montei um projeto, para apresentar para uma rede de varejo, de plantio de 

algodão orgânico. No meio dessas negociações com essa organização de 

varejo, eles viraram pra mim e disseram: Olha nós temos um desafio mais 

difícil e mais urgente. Eu falei: Que tipo de desafio é esse? A gente precisa 

reciclar o tecido da cadeia de suprimentos e depois o pós-consumo. 

(ALVES, 2019, grifos meus) 

A empresa Negócio 2 inicia suas operações em 2018, utilizando a fábrica de um parceiro 

estratégico, a empresa Souza e Campos, para operacionalizar o empreendimento. O 

próprio fato de rodar sua operação utilizando a instalação de um parceiro é considerado 

pelo empreendedor um caso de inovação. A infraestrutura fabril, está localizada em Minas 

Gerais, em 16.000 m2 de área instalada. O negócio está focado no reaproveitamento de 

jeans; a empresa considera que o jeans é o tecido de maior dificuldade para 

reaproveitamento em função da goma e toda a parte química envolvida. 

O primeiro passo para procurar essa parceria, foi procurar pessoas que 

tinham essa mentalidade... Donos de negócios que tenham mentalidade 

ligada aos processos de sustentabilidade dentro da sua cultura industrial. 

Pra eu poder eleger os parceiros, eu tinha que resolver o problema da 

mentalidade dos parceiros. (ALVES, 2019, grifos meus) 

A empresa destaca o papel principal da rastreabilidade na composição dos tecidos, 

fazendo referência à característica da indústria nacional de misturar diversos tipos de 

fibras. O empreendedor afirma que a Negócio 2 tem o processo cem por cento rastreado. 

Exibe com orgulho a certificação internacional GRS (Global Recycled Standard), e relata 

que é um dos poucos detentores dessa certificação no mundo e o único da América Latina. 

A certificação traz a credibilidade e diferenciação para não ser enquadrado como 
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“greenwasher” – rótulo dado às empresas que exploram o marketing da sustentabilidade 

sem se apropriar das práticas. 

A gente tem uma quantidade absurda de resíduos na indústria. 

Pouquíssima ou quase nenhuma tecnologia para se recuperar 

principalmente na área de sintéticos. A área de fibras naturais já está 

caminhando, timidamente mais está caminhando. (ALVES, 2019, grifos meus) 

Em seus números, a empresa relata que são 3 mil toneladas mês que o Brasil descarta de 

jeans, com os mais variados tipos de misturas – poliéster, elastano. E destaca como 

dificuldade, o cenário econômico de crise ao mesmo tempo que a empresa tenta colocar 

no mercado um produto de valor um pouco mais alto que os já estabelecidos no mercado 

de varejo. 

Nós temos muita dificuldade porque o Brasil mistura muita fibra. A gente 

não tem, às vezes, transparência na rastreabilidade. (ALVES, 2019, grifos 

meus) 

Outra dificuldade apontada, foi a indústria de máquinas. Mesmo o Brasil sendo o 5° maior 

produtor têxtil do mundo, ao longo da história não se desenvolveu uma indústria para 

maquinário têxtil – teares, fiação, tão pouco reciclagem -, o que na visão da Negócio 2 

dificulta bastante, sendo necessário comprar em outros países. Segundo a empresa, a 

compra de máquinas e equipamentos para reciclagem têxtil exige investimentos que se 

aproximam de 1 milhão de euros para processar 200 a 300 toneladas. 

Existem algumas empresas, já no Brasil, principalmente do ciclo do algodão, 

que estão investindo nisso, que são as grandes empresas têxteis que buscam 

isso já. Fabricam fios, principalmente na área de malharia, e fios para 

bordados. A grande maioria fazendo de uma forma errada colocando 

poliéster para regenerar o algodão... mas é o primeiro passo para reciclar, 

depois alguém tem que questionar o que eles estão fazendo, porque estão 

colocando um plástico no meio de uma fibra natural. Isso daqui a uns 5 ou 

10 anos será super problemático. (ALVES, 2019, grifos meus) 
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Sobre aspectos do futuro, a empresa se entusiasma com o pacto G713 com as 150 maiores 

marcas de moda e vestuário do mundo, no qual acredita que isso vai mobilizar a indústria 

têxtil. Como exemplo, cita um grande fabricante de jeans paquistanês que fabrica 6 

milhões de peças por ano para as grandes redes mundiais, no qual 56% da produção têm 

como origem material reciclado. 

A mentalidade precisa mudar na formação dos designers. Eles influenciam 

também os “buyers”, os compradores, tudo né, as coleções, as apostas de um 

produto novo. (ALVES, 2019, grifos meus) 

6.1.3 Características e negócio da empresa Negócio 3 

Fundada em 2017, a empresa (Figura 36) traz o conceito de guarda-roupa compartilhado 

para o Brasil. Adepta da moda consciente e do consumo sustentável, a empresa utiliza o 

modelo de moda como serviço que tem como objetivo diminuir a propriedade de bens de 

moda. 

Figura 36: Vista da fachada da empresa Negócio 3 

 

Fonte: Autor (2019) 

Oliveira e sua sócia fundaram a empresa Negócio 3 a partir de uma disciplina de 

empreendedorismo no curso de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Iniciaram 

 
13 Pacto Fashion G7: No dia 23 de agosto de 2019, na França, foi assinado por 32 empresas do mercado 

têxtil o compromisso global de uma agenda para sustentabilidade no setor têxtil. Disponível em: 

https://keringcorporate.dam.kering.com/m/1c2acf6f32f1c321/original/Fashion-Pact_G7_EN.pdf. 
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testando modelos de trocas entre amigas e alunas da FGV, passaram para grupos de 

Facebook, e atualmente a empresa segue o formato de marketplace de roupa 

compartilhada por meio de um clube de assinaturas - a empresa e parceiros monetizam 

com o aluguel de artigos de moda. 

Na GV tem uma matéria de empreendedorismo, e aí dentro desta matéria 

você precisa criar um modelo de negócio e tem uma feira de 

empreendedorismo depois... E aí, dentro desta matéria a gente teve a ideia 

do Negócio 3, mas não era o Negócio 3 ainda, era bem diferente, e claro, como 

toda ideia começa bem diferente e vai mudando, mudando, mudando, até 

chegar onde é hoje. (OLIVEIRA, 2019, grifos meus) 

A empresa incentiva que suas clientes tenham somente um guarda-roupa cápsula14 e que 

seja utilizado o guarda-roupa infinito da Negócio 3 para composição do visual. A empresa 

utiliza os serviços de parceiros para lavagem e pequenas manutenções nas peças. O 

modelo de negócio da empresa está ancorado na oferta de serviço de aluguel avulso das 

peças disponíveis e / ou assinatura em três pacotes distintos (Figura 37): 

Tinha muito receio das pessoas em colocarem as peças mais legais para 

serem alugadas. Então elas não conseguiam diferenciar o que era colocar no 

Enjoei, por exemplo, que é uma plataforma de vendas de peças que você não 

quer mais, e no Negócio 3 que a gente queria que elas colocassem peças 

marcantes, peças que ficam paradas no guarda-roupa, mas ela não quer 

se desfazer. Então são roupas muito legais só que você não usa sempre e a 

ideia é compartilhar e monetizar esse guarda-roupa parado. Só que a gente 

foi vendo que ainda tinha muito esse receio de: Ahh, não conheço a empresa. 

Não tenho coragem de colocar minhas peças para lugar... Ainda tem muito 

esse preconceito com o aluguel e a gente foi vendo que as roupas mais 

alugadas eram ou do meu closet, ou o da minha sócia. (OLIVEIRA, 2019, 

grifos meus) 

  

 
14 Guarda-roupa cápsula: espécie de armário minimalista que contém itens básicos para composição do 

visual. 
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Figura 37: Planos de assinatura Negócio 3 

 

Fonte: Negócio 3 (2020) 

A gente foi vendo e estudando mais o mercado, vendo mercado fora do Brasil, 

dando uma estudada e a gente viu que tinha uma possibilidade muito 

grande de fazer um modelo de assinatura. É como se fosse um Netflix de 

roupa. Esse é o jeito mais fácil de explicar. (OLIVEIRA, 2019, grifos meus) 

A Negócio 3 possui aproximadamente 1300 peças disponíveis (Figura 38) para as 

usuárias, a imensa maioria de propriedade da empresa. A condição de empresa inovadora 

traz a missão e a necessidade de educar o seu público. A empresa classifica as suas 

clientes em dois públicos: i) as que entendem, valorizam e acreditam em um mundo mais 

sustentável; ii) e as clientes que ainda estão mais preocupadas somente com a peça. A 

empresa percebe que vai levar tempo para educar esse novo consumidor por entender que 

a atual cultura do consumo, principalmente o consumo de moda, está enraizada nas 

pessoas e será preciso percorrer um longo caminho de conscientização. 

Figura 38: Vista do interior da loja Negócio 3 

 

Fonte: Autor (2019) 
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A forma atual de consumo, especificamente do consumo de moda, é observada pela 

empresária como um dos grandes desafios para o futuro. Um dos principais desafios da 

empresa é mudar a cultura do consumo de moda, principalmente com o preconceito de 

compartilhamento de peças de vestuário. 

Não é que a gente fale que não pode ter nada no seu guarda-roupa. Não! A 

gente acha que você tem que ter no seu guarda-roupa as peças essenciais, 

aquela camiseta preta, uma camiseta branca, uma calça jeans, uma calça preta, 

que são peças que você vai usar todos os dias, assim..., durante o dia a dia. 

Acho que pra homem é um pouco diferente, mas pra mulher ela tem dez calças 

lá e usa duas que são as calças que ela gosta, as outras oito ficam paradas. 

Então assim, não tem por que você ter esse monte de coisa parada que te 

faz ficar gastando dinheiro e poluindo o meio ambiente. Então o negócio é 

ter um armário cápsula, um armário inteligente. (OLIVEIRA, 2019, grifos 

meus) 

6.1.4 Características e negócio da empresa Negócio 4 

A sede da Negócio 4 em São Paulo fica localizada em uma sala comercial no bairro do 

Itaim Bibi, a Negócio 4 transforma resíduos têxteis em artesanato, brindes e artigos 

decorativos por meio de sua rede de artesãs formada por mulheres de baixa renda. A 

empresa foi fundada em 2005 por duas empreendedoras sob o conceito de negócio social, 

atuando principalmente no Rio de Janeiro. 

Me cansei de ficar só trabalhando e vendendo, não sabendo quem 

produzia ou para onde que iria. Sempre pensando que todo aquele esforço, 

o lucro, era para o acionista e comecei a não ver mais sentido naquilo. Eu 

adorava o que eu fazia, mas chegou em um ponto que eu queria usar a 

minha experiência para algo que faça sentido onde realmente eu possa 

colaborar com as pessoas. (PEREIRA, 2019, grifos meus) 

Após reflexão sobre o sentido da vida e da atuação profissional, Pereira decidiu deixar 15 

anos do mundo corporativo para atuar como voluntária em Organizações Não-

Governamentais (ONGs) até conhecer a Negócio 4. Em 2012, a empreendedora juntou-

se às empreendedoras cariocas para expansão e atuação da Negócio 4 em São Paulo. 

Pereira relata que o mercado de São Paulo era diferente daquele encontrado no Rio de 

Janeiro. Assim, foi necessário testar diferentes modelos passando por bazar, venda direta, 

lógica física e e-commerce. Pereira apostou na venda de brindes para o mercado 
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corporativo e validou o modelo de negócio com um projeto em parceria com a empresa 

L’Occitane, que constituiu em decorar as vitrines com arranjo de flores em origami nas 

lojas e quiosques da marca de cosméticos. 

Figura 39: Vista do escritório / showroom da empresa Negócio 4 São Paulo 

 

Fonte: Autor (2019) 

A Negócio 4 considera reaproveitar os resíduos têxteis (Figura 39) por meio do 

artesanato, atrelado à comunicação de todo contexto social de transformação do resíduo 

e criação do produto. Em síntese, são histórias que partem do princípio que o resíduo 

têxtil, que seria descartado, passou pelas mãos de mulheres artesãs, foi transformado em 

novo produto para fins comerciais, valorização de marca, geração de renda para artesãs e 

minimização do impacto ambiental. 

Você tem resíduo? Se você tem resíduo, a gente pode transformar o resíduo 

e você comunica isso pelo produto. Então começou a sair dessa ideia de 

brinde por brinde, mais um produto com história. Então qual é o envolvimento 

de todo mundo e qual é a mensagem que você está querendo passar pelo 

produto? O produto, no final, ele tangibiliza aquilo que você quer passar. 

(PEREIRA, 2019, grifos meus) 

Mesmo aceitando trabalhar com os mais diversos tipos de resíduos sólidos, os resíduos 

têxteis são os que a empresa mais trabalha. Por meio da parceria com a empresa Farm15, 

empresa têxtil e grife de moda feminina, a Negócio 4 recebe como doação 0,5 tonelada 

por mês de resíduos têxteis. Este montante de resíduos é dividido entre 70 grupos 

 
15 Farm: Disponível em: https://www.farmrio.com.br/ 
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produtivos, coletivos de artesãs e artesãos, maioria mulheres, localizados em 

comunidades de baixa renda. Cada grupo produtivo se organiza de maneira própria e 

realiza o trabalho em espaços colaborativos, ateliês coletivos ou espaço dedicado da 

residência. 

O tecido é o resíduo mais forte que a gente trabalha porque muitas das artesãs 

são costureiras. Então a gente tem essa doação da Farm que é recorrente. 

Então essa é uma parceria que para nós é muito boa. Doação de retalhos, 

retalhos que sobram de coleção ou corte final de rolo de tecido (PEREIRA, 

2019, grifos meus) 

A empresa Negócio 4 trabalha no eixo Rio-São Paulo. Como o exemplo a parceria com a 

Farm, o acondicionamento é realizado na infraestrutura da Negócio 4, no bairro das 

Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro. O resíduo têxtil é pesado, segregado e 

distribuído para as artesãs em diferentes comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro. 

Para as artesãs é enviado somente a quantidade suficiente e necessária de material de 

acordo com a capacidade de produção de cada grupo. Depois de confeccionados, os 

produtos retornam para a Negócio 4 por meio de parceiros, microempreendedor 

individual, que prestam serviço de logística. 

A empresa Negócio 4 atua de forma integrada, une e articula os seus parceiros na 

formulação de soluções criativas para reaproveitamento de resíduos sólidos. A depender 

do cliente, é apresentado portfólio de produtos para apresentar as soluções já atendidas. 

Para os clientes com demandas específicas de projeto, a Negócio 4 utiliza da cocriação 

para definir de forma colaborativa com o cliente, designers parceiros e artesãs, os 

produtos que serão criados e os materiais que serão encaminhados para os grupos 

produtivos.  

Então, o que que a gente está percebendo? A gente não é uma solução final, 

a gente é uma parte dessa solução. Agora, com parceiros integrados, aí 

você consegue praticar a economia circular (PEREIRA, 2019, grifos meus) 

A empresa destaca o nível de consciência ambiental das artesãs, as quais compreendem a 

importância ambiental além da geração de emprego e renda. Assim, por transformar 

resíduos têxteis em artesanato, brindes e artigos decorativos, os retalhos deixam de seguir 

o fluxo normal de resíduos, minimizando impactos ambientais e desviando resíduos do 
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aterro sanitário. Ainda, caracterizam-se como exemplo confecção de patchwork com os 

resíduos oriundos do artesanato. 

O que a gente começou a ver?! Tudo que é resíduo que pode ser 

transformado e feito à mão, a gente pode fazer. Então por exemplo, malote 

bancário é um tecido que dá pra fazer. Tecido automotivo, sobra de banco 

de carro, é um tecido que dá pra fazer. Lona de banner também dá pra 

fazer. Jeans, tecido de algodão, uniforme, camiseta. Então, tudo que é um 

resíduo que é possível de ser costurado, ou manuseado por um artesão, dá pra 

fazer. (PEREIRA, 2019, grifos meus) 

A empresa tem ainda uma parceria com a empresa Negócio 5, especializada no pós-

consumo de uniformes. A depender do tipo de resíduo sólido e a solução requerida para 

o projeto, as empresas indicam os serviços do parceiro em cooperação mútua. Para 

soluções de pós-consumo de uniformes é indicado a empresa Negócio 5, e para soluções 

de criação de artesanato e artigos decorativos a partir de resíduos é indicado a empresa 

Negócio 4. 

O uniforme é um resíduo complicadíssimo. Foi lá usou, usou, usou... Só 

que aquilo vai pra onde? Só que aquilo tem marca! Então tem que tirar a 

marca, tem que lavar e higienizar. Aí você tem dois processos: desfibrar o 

tecido, aquilo pode virar um cobertor, estopa, enchimento de almofada. Eu 

tenho um parceiro que faz isso, a Negócio 5 que é um negócio social como 

a gente e faz exatamente isso, só que em uma escala industrial. Eles estão 

dentro de uma cooperativa e eles separam. Então por exemplo, o cliente 

chega pra mim: Você não faz a triagem? Não! A gente fez essa tentativa e deu 

esse problema. Chega um monte de uniforme sujo, as pessoas não têm 

consciência e aí nós fomos devolvendo. Então agora se você quiser que o seu 

resíduo seja transformado em outro produto, o que a gente chama de 

upcycling, você tem que passar por esse processo aqui (PEREIRA, 2019, 

grifos meus) 

Muitas vezes a Negócio 4 é procurada para fins de doação de resíduos por empresas que 

buscam alternativas mais baratas do que enviar o resíduo para aterro sanitário. O aparente 

benefício pelo fato de trabalhar com resíduos, deve ser considerado em todas as suas 

nuances, pois, em muitos casos, pode se transformar em simples repasse de resíduos, com 

transferência de responsabilidade sobre seu gerenciamento. Para casos pontuais, não 

recorrentes, a Negócio 4 faz avaliação e negociação com a empresa interessada na 
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transformação criativa do resíduo. A empresa afirma que este processo de negociação 

muitas vezes resulta em sensibilização ambiental e na busca de soluções de 

reaproveitamento e processos que minimizam a geração de resíduos. 

Como resultado de sua atuação, de 2012 a 2019, a Negócio 4 informa que teve como 

resultado de suas atividades o faturamento de 13 milhões de reais, renda gerada aos 

artesãos acima de 3 milhões de reais, tendo apoiado mais de 9000 artesãs e 15 toneladas 

de resíduos sólidos desviados de aterro sanitário ou lixão, ou seja, reintroduzido na cadeia 

de moda criativa. 

Como pontos que dificultam o negócio, foi apontado a dificuldade de se trabalhar de 

forma fragmentada, pois a operação descentralizada para distribuição dos materiais aos 

grupos de artesãs e artesãos incide em altos custos de logística. Soma-se ainda, a 

negociação com as artesãs que trabalham de forma independente, o que demanda tempo 

e habilidade na estimativa de produção para o período acordado.  

Por outro lado, a empresária relata que os clientes acabam tendo certa dificuldade em 

entender o modelo de negócio e os custos associados aos produtos comercializados, 

principalmente quando o cliente busca preço e compara com outros serviços tradicionais 

de brindes. Para aceitar pagar o preço atribuído aos produtos pela empresa, há necessidade 

de sensibilização socioambiental por parte dos clientes, no sentido de compreender a 

proposta e se engajar nesse conceito socioambiental de sustentabilidade. O modelo de 

negócio da empresa está apoiado na captura de valor em transformar resíduos em 

artesanato, associar o impacto social com a geração de renda e atrelar esse conceito à 

marca. 

Então por exemplo, eu tenho lá um cliente que quer doar banner. Não, você 

não vai doar banner. O seu banner eu vou transformar em outra coisa. Agora 

ficar com o banner estocado não dá. Não tem espaço e também a gente quer 

sair um pouco desse viés doação que na verdade é transferência de lixo. 

Então o que eu faço como empresa: A gente queria doar porque o material é 

bom! Então, o material é bom só que não tem como ficar com isso, eu não 

tenho saída para isso. Elas vão usar esse material, mas aonde vai vender? Vai 

vender no varejo 5, 10, 15 peças. Agora, o que que a gente pode fazer que seja 

bom?! Esse teu resíduo, transformo e te devolvo em outro produto e você 

compra. (PEREIRA, 2019, grifos meus) 
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Na visão da Negócio 4, a preocupação com os resíduos gerados tem impactado os 

responsáveis pelas marcas. Cada vez mais, as marcas estão voltando atenção aos seus 

resíduos, tanto do ponto de vista econômico, como ambiental. No entanto, cada vez mais 

clientes estão engajados na responsabilidade social e procuram valorizar a comunidade 

local e promover a inclusão social. 

6.1.5 Características e negócio da empresa Negócio 5 

Localizada em um galpão (Figura 40) no bairro da Lapa, a Negócio 5 é uma empresa 

certificada sistema B16, especializada na logística reversa e reciclagem de uniformes 

profissionais. A empresa atua na articulação de grandes empresas e grandes marcas, que 

se constituem em grandes geradores de resíduos têxteis, no seguimento específico de 

descarte de uniformes. Com isto, cumpre com uma prerrogativa ambiental de 

minimização de resíduos, desviando o resíduo têxtil do aterro ou da incineração e 

inserindo-o na cadeia de reciclagem. 

Essa visão limitada que coloca o têxtil como não perigoso, o de fato não é, uma 

peça de roupa ali no chão não chega a ser perigosa. Você junta o acumulado 

no quantitativo e o qualitativo do que representa aquela peça de roupa, 

historicamente, em termos de consumo de recursos humanos e recursos 

naturais, você tem um impacto significativo e negligenciado (SOUZA, 

2019, grifos meus) 

  

 
16 Sistema B: é um movimento global de empresas que atrelam benefícios socioambientais às suas 

atividades econômicas. A certificação Sistema B acredita a empresa por meio de avaliação de impacto 

social e ambiental sobre os resultados da empresa e considera como parâmetro os trabalhadores, a 

comunidade e o meio ambiente. Disponível em: https://bimpactassessment.net/pt-pt. 
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Figura 40: Vista das instalações da empresa Negócio 5 

 

Fonte: Autor (2019) 

A entrevista e visita de observação foi realizada na sede da empresa no dia 29 de 

novembro de 2019 e possibilitou o levantamento de aspectos importantes do modelo de 

negócio. A ideia de negócio surge em 2013 quando Souza e seu sócio ainda trabalhavam 

na confecção da família do seu sócio e tentavam estruturar a área de sustentabilidade da 

confecção. Quando se depararam com o desafio de mitigar os impactos ambientes 

oriundos da produção de confecção, os amigos perceberam que a grande maioria dos 

resíduos sólidos era formada por retalhos oriundos das sobras de confecção e uniformes 

em fim de uso, visualizaram que o problema era muito maior. A grande quantidade de 

resíduos têxteis oriundos de sobras de confecção ou pós consumo, são normalmente 

descartados em aterros sanitários, sem nenhum registro de quantificação da geração ou 

análise de possibilidades de reaproveitamento. 

Eu sou gestor ambiental de formação. Meu pai foi jornalista, ambientalista, 

entre outras atividades voltadas sempre para promover o bem comum. Ele 

sempre me estimulou muito a contribuir de alguma forma. Por isso que eu 

escolhi Gestão Ambiental. Não porque ele falou vai fazer Gestão Ambiental, 

mas porque ele falou: o que você vai fazer? Pensa aí! Quer ser bom no que? O 

que você vai fazer no seu dia a dia? Então acabei escolhendo Gestão Ambiental 

porque conceitualmente me interessou e em nenhum momento eu tive clareza 

de fazer Gestão Ambiental porque gestores ambientais ocupam tal cargo em 

tais tipos de empresa... Pelo contrário, ao longo da minha graduação eu fui 

voluntário do Teto onde eu tive muito contato com a questão do impacto social 
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onde eu fui infectado com esse vírus do propósito acima tudo. Na gestão 

ambiental a gente estuda muito os problemas, os problemas que acontecem no 

mundo sobre vários aspectos dando zoom em cada um deles sob a ótica da 

sociologia, da biologia, da química da física, da geologia, o que é um pouco 

angustiante porque você pouco recebe ferramentas para resolução destes 

problemas (SOUZA, 2019, grifos meus) 

Figura 41: Exemplo de resíduo pós-consumo - capa de mochila térmica (Bag) 

 

Fonte: Autor (2019) 

Nesse contexto, os empresários fundam, em 2014, a Negócio 5 no modelo MVP 

(Minimum Viable Product)17 sobre o contexto de negócio social. A grande dificuldade 

inicial encontrada, foi traduzir as planilhas de modelagem financeira de idealização da 

empresa em viabilidade do negócio. O primeiro grande impulso veio de uma disciplina 

que tratava de empreendedorismo e responsabilidade social, cursada por SOUZA em 

2014, ministrada pela FEA/USP em parceria com a NEST – incubadora de negócios 

sociais. Tratava-se de uma imersão em empreendedorismo social, com formação de 

grupos de discussão para formação de modelos de negócio e pitch18 dos empreendimentos 

idealizados pelos grupos. Souza propôs ao grupo utilizar a Negócio 5 como caso a ser 

estudado e utilizou a ajuda dos demais alunos para colocar a Negócio 5 no papel, que 

naquele momento estava rodando sem planejamento e estratégia. 

Em 2018, a Negócio 5 fecha parceria com uma cooperativa de catadores com foco em 

grandes geradores de resíduos sólidos. A cooperativa também é uma empresa certificada 

 
17 MVP: Do termo em inglês, Minimum Viable Product (MVP), o Produto Mínimo Viável é um termo 

utilizado para descrever os requisitos mínimos de produto para validação de uma ideia de negócio com 

clientes. 
18Pitch: termo utilizado para descrever uma ideia de negócio, produto ou serviço. Trata-se de comunicação 

clara e concisa para atrair clientes e investidores. 



128 

 

 
 

sistema B. Nessa parceria, toda parte de operação (logística reversa e reciclagem) é 

realizada pela cooperativa. Como benefícios da parceria, Souza destaca a eficiência de 

gestão da cooperativa e os níveis de remunerações alcançados pela cooperativa para os 

cooperados, de até três vezes superiores aos valores praticados pelas cooperativas de 

catadores em âmbito nacional. 

A gente tinha muito dificuldade em gerenciar a operação com as duas pessoas 

que a gente tinha contratado pra fazer esse processo de retirar os aviamos e 

coisa e tal. Por falta de conhecimento principalmente e por falta de braço, 

porque a gente sempre teve essa coisa da inovação muito latente. Então era um 

incomodo pra gente, a gente percebeu que por ter que gerenciar a operação, 

a gente não conseguia aproveitar as oportunidades de inovação e 

colaboração com outros atores da indústria têxtil (SOUZA, 2019, grifos 

meus) 

Figura 42: Exemplo de reciclagem: manta feita com resíduo têxtil e tecido desfibrado 

 

Fonte: Autor (2019) 

Como resultado quantitativo desde sua fundação, a Negócio 5 realizou o aproveitamento 

e, consequentemente, desviou do aterro sanitário, aproximadamente 136 mil kg de 

resíduos têxteis provenientes do pós-consumo de uniformes. Cabe destacar que além dos 

ganhos econômicos com a produção de novos produtos, há a economia com os custos de 

gerenciamento desse montante de resíduos, sobre o qual incidem custos de coleta, 

transporte e disposição final.  
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Figura 43: Exemplos de produtos originados de resíduo têxtil de uniformes 

 

Fonte: Autor (2019) 

Nosso modelo de negócio, a gente presta serviço para as empresas cobra um 

valor por quilo. No mais simples a gente cobra um valor por quilo para 

garantir destinação correta e segura. Tira os aviamentos das peças, mando 

pra indústria que vai triturar e desfibrar, e reinserimos no setor 

automotivo. Nesse mandar para a indústria, eu não tenho receita, porque 

ela por ela mesmo é só pegar os retalhos que estão ali abundantes e 

gratuitos, e pra ela tá ótimo. Pra ela, não é legal pegar algum material, ela só 

pega mesmo porque é uma parceria que a gente construiu. Então isso volta 

para o setor automotivo e eu entrego um certificado para o meu cliente e 

acabou aí (SOUZA, 2019, grifos meus) 

Em 2019, a Negócio 5 tem seu modelo de negócio focado em inovação em soluções de 

logística reversa e reciclagem têxtil e atua em colaboração com grandes empresas, 

indústria têxtil e indústria automobilística. Opera serviços de logística reversa, retirada de 

aviamentos e encaminhamento para trituração e desfibrilamento, e finaliza com o envio 

para o setor automotivo. A principal fonte de receita vem do serviço de logística reversa, 

cuja cobrança é realizada pela massa de resíduos têxteis manejada (em Kg), para garantir 

destinação com o mínimo de impacto ambiental. 

Uma outra linha que as empresas valorizam bastante dentro do nosso portfólio 

e isso tem maior representatividade é: Não só resolver o problema, mas criar 

uma história a partir da solução do problema. Aí vem a história do cobertor 

popular, a gente percebeu que entre tantas coisas que podem ser feitas com o 

têxtil desfibrado, o cobertor é uma delas. Então, quando a gente produz 

cobertor a partir do uniforme, o que a gente está fazendo em última 

instância é tirando um passivo ambiental da empresa e devolvendo um 

ativo social, e ela faz campanha do agasalho, comunica e tal... Nisso a 

empresa tem o retorno sobre o investimento dela, ainda que seja um 
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retorno intangível que é de valor de marca, comunicação (SOUZA, 2019, 

grifos meus) 

6.2 Oportunidade trazida pela Pandemia 

Causada pelo novo coronavírus, Sars-CoV-2, a epidemia da doença infecciosa Covid-19 

sobrecarregou os sistemas mundiais de saúde pública de maneira que os gestores públicos 

tivessem que tomar diferentes ações para conter a propagação da doença. Tais ações de 

restrição social afetaram o desempenho da economia mundial. Se antes da pandemia o 

cenário econômico para os países da América Latina era ruim, a queda da atividade 

econômica agravou ainda mais as perspectivas de crescimento da região, especialmente 

do Brasil. A perspectiva é que o PIB brasileiro tenha contração superior a 5% e 

deterioração dos indicadores de pobreza e desigualdade social. (BANCO MUNDIAL, 

2020). 

Ainda sob o ponto de vista do impacto na atividade econômica, conforme estudo da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2020), o setor da economia criativa está sendo 

severamente afetado pela pandemia em função da característica de prestação de serviços 

do setor – profissionais autônomos, micro e pequenas empresas – de presença física e 

contato pessoal. Com base em dados de 2019, o estudo estima o impacto na paralização 

e na retomada gradual das atividades do setor criativo em 2020. Com destaque para a 

queda da atividade econômica (Quadro 30) a partir do mês de março, com as 

determinações de distanciamento social, o aprofundamento da crise, nos meses de abril, 

maio, junho, julho, e início de retomada da atividade econômica no mês de agosto. 

Quadro 30: Impacto no volume médio das atividades do setor criativo, Brasil, 2020 

 

Fonte: FGV (2020) 

Durante a pandemia, todas as empresas estudadas realizaram ações sociais e 

realinhamento da estratégia de negócio para enfrentamento da crise. Dentre as ações 

observadas estão: rearranjo do espaço físico de algumas; o posicionamento digital, em 

especial o e-commerce; lançamento de produtos, novas alianças e parcerias, parceria ou 
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articulação com projetos sociais; confecção de máscaras de proteção, protetores faciais e 

cobertores populares; logística de doação de cobertores populares. As ações observadas 

e divulgadas nas redes sociais são listadas na sequência por empresa e podem ser 

visualizadas na Figura 44, por meio de seus posts em redes sociais que compõem uma 

colagem de iniciativas. 

Negócio 1: Lançamento do e-commerce, dicas para lidar com o isolamento; 

Negócio 2: Lançamento de produtos em parceria com a Renner; parceria com a Negócio 

5 para confecção de cobertores populares para distribuição gratuita à população em 

situação de rua, como ação social de inverno em atenção às baixas temperaturas. 

Negócio 3: Reformulação do espaço físico; parceria com a ONG Gerando Falcões para 

doação do recurso financeiro oriundo da primeira parcela de assinatura. 

Negócio 4: Articulação da rede de artesãs e artesãos para confecção e venda de máscaras 

de proteção; confecção de EPIs para empresas; elaboração e distribuição de manual de 

higienização para as artesãs. 

Negócio 5: Lançamento, em parceria com a Negócio 2, de confecção de máscaras de 

proteção; serviço de transformação de uniformes em cobertores populares e articulação 

de parceria com o Instituto Ninho Social para doação à população em situação de rua. 

Figura 44: Ações sociais e de negócios promovidas pelas empresas estudadas durante a pandemia pelo 

COVID-19, Brasil, 2020 

 

Fonte: Elaborado autor (2020)  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da RBS foi possível visualizar os diferentes conceitos que envolvem os 

fenômenos da economia criativa e da economia circular. No entanto, não é estabelecida 

ainda a correlação das práticas de circularidade e criatividade que representem de forma 

estratégica os diferentes conceitos, de forma a orientar empreendedores no planejamento 

macro dessas estratégias em empreendimentos que tenham o objetivo impactar 

positivamente a sociedade. 

As entrevistas permitiram traçar o perfil dos negócios estudados, as quais apresentam 

características como motivação intrínseca e extrínseca, ativismo ambiental, 

experimentação, novos modelos de negócios, interfaceamento digital, iniciativas de 

educação ambiental e articulação entre parceiros. Todas as empresas apresentam forte 

motivação para transformar a realidade do mercado dentro da sua área de atuação. Os 

empreendedores se mostraram ativistas, e canalizam a força de vontade na 

experimentação de novas soluções para lidar com a imensa quantidade e variedade de 

resíduos. 

Nas entrevistas foi possível identificar alguns marcadores que alicerçam as práticas 

sustentáveis desenvolvidas nos negócios analisados: i) O ecossistema por meio das 

alianças estratégicas, a rede de parceiros e fornecedores que compõe a gestão da parceria 

juntamente com o alinhamento de propósito; ii) Gestão do ciclo de vida ou associação 

aos fluxos de resíduos dos grandes geradores; iii) Logística reversa e a estruturação de 

custos para sua viabilidade. 

Adicionalmente, as empresas analisadas possuem a capacidade de minimizar impactos 

ambientais ao integrar processos de circularidade em sistemas lineares em 

funcionamento, e aumentam a eficiência do uso ou extensão de vida útil. Com os relatos 

cruzados com o volume de produção nacional de peças de vestuário, foi possível observar 

o tamanho do valor não capturado - a imensidão de resíduos têxteis não aproveitados. 

Para melhor caracterização das empresas selecionadas, foram utilizados fatores de 

inovação relacionados à sustentabilidade em modelos de negócios do setor têxtil 

(TODESCHINI et al. 2017). Os fatores (Quadro 31) estão organizados em: Economia 

Circular; Responsabilidade Social Corporativa; Economia Compartilhada e Consumo 

Colaborativo; Inovação Tecnológica; Conscientização do Consumidor. 
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Quadro 31: Perfil das empresas analisadas e a inovação no modelo de negócio 

 

Fonte: Adaptado Todeschini et al. (2017) 

De acordo com os diferentes fatores de inovação sustentável, é possível verificar o 

impacto no modelo de negócio e a influência em elementos estratégicos do negócio. 

Assim, foi possível caracterizar o perfil das empresas analisadas de acordo com suas 

práticas e atuação no mercado. 

Também, foi possível identificar como diferentes domínios de conhecimento inter-

relacionam os temas de economia criativa e economia circular de forma hierárquica. O 

estudo de caso evidenciou que as práticas da economia criativa e economia circular 

utilizam como pilares o Ecossistema, Ciclo de Vida e Logística Reversa. A tabela 

desenvolvida por Todeschini et al. (2017) permite visualizar como as práticas de 

sustentabilidade podem impactar ou influenciar os 9 campos do Business Model Canvas 

e gerar interações que resultam em inovação no modelo de negócio.  
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O Quadro 32 coloca em perspectiva o diagrama desenvolvido por Todeschini et al. 

(2017), o suporte às práticas sustentáveis Ecossistema, Ciclo de Vida e Logística Reversa 

e a frequência de palavras-chave encontradas na RBS. 

Quadro 32: Inovação no modelo de negócio em relação à inter-relação dos domínios de conhecimento e 

frequência de palavras chaves 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Dessa forma, foi possível confeccionar o framework (Apêndice B) (Figura 45) que 

permite visualizar como os níveis exteriores se relacionam com os interiores e 

estabelecem interfaces e contribuições de modo multidimensional. 

O framework foi concebido na forma de círculos concêntricos, agrupamentos de círculos 

que possuem o mesmo centro, para congregar os diferentes conceitos provenientes de 

cada círculo e que compartilham o objetivo central que é a formatação de um modelo de 

negócio circular e sustentável. 
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Figura 45: Framework Economia Criativa e Economia Circular na gestão de resíduos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

A seguir, é apresentado as partes que constituem o framework, as ações e os objetivos: 

Economia Criativa: Tomar ciência de possibilidades de ação criativa é essencial para 

estimular a motivação intrínseca e extrínseca, ativismo e formação de novos 

comportamentos - cultura - que resultem na inovação e na oportunidade de novos 

negócios sustentáveis. No processo, a percepção dos problemas e exploração de novas 

ideias podem fornecer importantes soluções de negócios que criam valor ao mesmo tempo 

que ampliam a consciência ambiental. 

Economia Circular: Sob as estratégias de transição - Recusar, Repensar, Reduzir, 

Reutilizar, Reparar, Recondicionar, Remanufaturar, Redirecionar, Reciclar e Recuperar - 

é necessário refletir e articular os diferentes conceitos da economia circular, que em 

conjunto, funcionam como ferramentas que ajudam a mitigar impactos ambientais e a 

minimizar a geração de resíduos sólidos. 

Design: A visão sistêmica, pensar os produtos da concepção ao descarte, incluindo todas 

as fases de produção, pode reorientar as relações de consumo suprindo necessidades ao 

propor novas formas sustentáveis de viver. 

Ecossistema: Gerenciar e articular a rede de parceiros e fornecedores estratégicos ao 

longo da cadeia de forma eficiente o suficiente para combinar soluções de maior valor 
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agregado que envolvam melhores práticas sustentáveis, simbiose industrial, 

compartilhamento e alinhamento de valores ambientais. 

Ciclo de Vida: Gestão do ciclo de vida de produtos para reutilização e/ou planejamento 

dos fluxos de resíduos sólidos. 

Logística Reversa: Gerenciamento dos fluxos de resíduos e meios logísticos com 

contabilização do impacto ambiental. 

Modelo de Negócio: Novos modelos de negócios que incorporem a sustentabilidade, 

digitalização e a orientação a serviços. 

Sachs (2015) e Crocker (2016) entendem que os sistemas complexos que suportam o atual 

estilo de vida incorrem em dano e agravamento à saúde e ao meio ambiente, no qual, por 

ironia, o principal objetivo é o bem estar das pessoas. Por ser impossível deter o desejo 

de consumo (DANT, 1996), é necessário ressignificar a produção e o consumo de bens e 

serviços por meio do design de novas interfaces, que sejam mais eficientes e minimizem 

o impacto ambiental, a geração de resíduos, ao mesmo tempo que promovem bem estar e 

a inclusão social (BONSIEPPE,1997; MCDONOUGH et al., 2013; STAHEL, 2019). 

Com o propósito de sustentabilidade, os modelos de negócios sustentáveis são mais 

holísticos, buscam envolver além dos aspectos econômicos, o impacto social e ambiental 

positivo (MORIOKA et al., 2017; URBINATI; CHIARONI; CHIESA, 2017). As 

oportunidades provenientes da ecoinovação (Produto, Processo, Organizacional, 

Marketing, Social, Sistema) (EIO, 2013; SALO; SUIKKANEN; NISSINEN, 2020), 

possibilita que custos econômico-financeiros, possam ser absorvidos pelos ganhos 

socioambientais e promover a inclusão social, com geração de emprego e renda. 

As relações simbióticas, princípios de rede e compartilhamento de informações, recursos 

e sistemas, rompem com as estratégias convencionais (negócios tradicionais capitalistas) 

(MORIOKA et al., 2017; PEREIRA, 2017), e incentivam o trabalho conjunto (cocriação), 

requisito essencial para a inovação e geração de vantagem competitiva (MARTIN, 2010; 

BONAZZI; ZILBER, 2014). 

A orientação à experimentação, a capacidade abdutiva dos empreendimentos em 

identificar o valor não capturado (BROWN, 2008; MARTIN, 2010), traz consigo, de 

forma predominante, grande capacidade de adaptação presente nos modelos de negócios, 

pois frente à pandemia puderam se reinventar e ampliar o negócio, e a atuação social, 
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contribuindo com a cadeia têxtil brasileira que enfrenta enormes desafios de impacto 

ambiental e social. 

Por fim, os princípios para o investimento responsável e o crescimento da adoção de 

práticas de ESG no mercado corporativo e financeiro (ADAMS, 2017; PRI, 2019), são 

perspectivas que se abrem para os novos tempos e incentivam os modelos de negócios 

encontrados durante a pesquisa. 

7.1 Produto Técnico  

O produto técnico, website, desenvolvido a partir da consolidação das informações 

encontradas e análises realizadas, tem por objetivo promover o empreendedorismo 

sustentável e contribuir para inovação e formulação de negócios sustentáveis com base 

na criatividade e circularidade. 

O site do produto “Mais Criatividade Mais Sustentabilidade está disponível no link: 

https://maiscriatividademaissustentabilidade.com. 

O produto desenvolvido é um website que pode ser acessado gratuitamente, acesso via 

internet, de forma que o conteúdo disponibilizado possa auxiliar, facilitar e fomentar 

novas ideais, soluções e negócios voltados para a sustentabilidade e ao enfrentamento do 

desafio de minimizar a geração de resíduos sólidos, especialmente, os resíduos têxteis. 

Portanto, um website voltado para o empreendedorismo sustentável pode ser utilizado 

para mapear e divulgar conceitos e práticas de sustentabilidade, assim como servir de 

apoio aos empreendedores no design de novos negócios. Na prática, a complexidade da 

temática sustentabilidade exige estabelecer estratégias de entendimento amplo para 

conjugar soluções que atendam às necessidades da sociedade. 

No website, buscou-se tornar disponível, de forma palatável, o conteúdo da dissertação. 

Pois, conforme relatado nas entrevistas por Silva, Alves, Oliveira, Pereira & Souza 

(2019), há carência de educação e informação confiável disponibilizada aos 

empreendedores, e segundo PHILIPPI JR et al. 20020, p. 42: 

De fato, meios já existem, mas falta, evidentemente, mais educação: educação 

do empresário, para que não despeje o resíduo industrial nos rios; educação 

dos investidores imobiliários, para que respeitem as leis de zoneamento e 

https://maiscriatividademaissustentabilidade.com/


138 

 

 
 

orientem os projetos de modo a preservar a qualidade de vida do povo; 

educação dos comerciantes, para que não se estabeleçam onde a lei não permite 

e comprovem a conivência de autoridades públicas para a continuação de suas 

práticas ilegais, educação do político, para que não venda leis e decisões 

administrativas, para que não estimule nem acoberte ilegalidades, para que não 

faça barganhas contra os interesses do povo; educação do povo, para que tome 

consciência de que cada situação danosa para o meio ambiente é uma agressão 

aos seus direitos comunitários e agressão aos direitos de cada um. 

Na construção da plataforma, foi considerado o ambiente de desenvolvimento web, 

Bootstrap 4, de código aberto, que utiliza HTML, CSS e JavaScript, por meio do template 

CANVA. Além disso, o website pode ser acessado por múltiplos dispositivos e tem a 

capacidade de se ajustar a diferentes formatos de tela, computador, celular e tablet, sem 

que haja perdas significativas no visual e/ou conteúdo. 

O website tem por objetivo promover a criatividade e a circularidade para geração de 

ideias e negócios, o que inspirou o nome “+criatividade +sustentabilidade”, e a criação 

do domínio de internet, maiscriatividademaissustentabilidade.com. Também foi 

confeccionado logomarca (Figura 46) para representar as características principais do 

produto técnico. 

Figura 46: Logomarca do produto técnico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Referente à geração de resíduos sólidos, os dados encontrados indicam que a produção e 

consumo de bens e serviços geram quantidades não gerenciáveis de resíduos, logo, jogam 

luz à necessidade de estimular e acelerar a transição da economia linear para a economia 

circular. Embora idealizada para lidar com questões do contexto da cadeia têxtil, a 
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utilidade do website pode ser estendida para abranger outro setor industrial e / ou 

segmentação por tipo de resíduo sólido. 

Para garantir livre acesso com segurança e padrões de qualidade de conexão e velocidade, 

o website foi hospedado em infraestrutura em nuvem Firebase da empresa Google (Figura 

47). Por possuir datacenters com altos padrões de sustentabilidade, a infraestrutura do 

Google foi selecionada para compatibilizar a proposta do produto técnico de criatividade 

e sustentabilidade aos requisitos de conectividade fim-a-fim com padrão de 

sustentabilidade. 

Figura 47: Esquema de conectividade fim-a-fim do website. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A arquitetura de informação foi concebida de forma a estruturar o consumo do conteúdo 

em forma de cartões. A inovação na forma de apresentar o conteúdo em forma de cartão, 

possibilita a segmentação do conteúdo e gera mais engajamento. Para melhor interação, 

também é possível baixar o framework, apresentado no capítulo anterior, em formato de 

PDF para planejamento macro de um projeto de negócio. 

As seções são estáticas e os conteúdos estão organizados por temática. Assim, as 

informações podem ser selecionadas com base na organização do website (Figura 48), 

conforme segue: 
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Figura 48: Arquitetura de informação e estruturação de conteúdo do website. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Uma vez acessada a URL maiscriatividademaissustentabilidade.com, o usuário entra em 

contato com os dois objetos centrais da pesquisa, a criatividade e a sustentabilidade, ou 

seja, economia criativa e economia circular (Figura 49). Com boa atratividade visual, a 

funcionalidade de apresentar os dois conteúdos na mesma visualização, permite capturar 

a atenção do usuário, demonstra a utilidade, ao mesmo tempo que confirma a proposta do 

produto técnico. 

Figura 49: Tela inicial do website – apresentação dos conceitos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nesta mesma página, o usuário é convidado, por meio de setas, a rolar, ou deslizar, para 

baixo, para que de forma intencional se depare com o texto de chamada para ação / 

sensibilização (Figura 50), que enfatiza a necessidade em empregar práticas sustentáveis 

no desenvolvimento de produtos e serviços. 

Figura 50: Tela inicial do website – chamada para ação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesse sentido, mais uma vez, o usuário é convidado a rolar a tela para baixo para que o 

website apresente os conteúdos disponíveis para consulta. A alusão a grandes painéis, 

conteúdo organizado em cartões, serve para estimular o usuário, de forma intuitiva, a 

navegar pelos conteúdos disponíveis e favorece a experiência de contato com as 

principais práticas de formulação de negócios sustentáveis (Figura 51). 

Essa função conta com deslizamento horizontal, onde cada painel agrupa diferentes 

conceitos. Uma vez escolhido o tema, o usuário é direcionado a uma nova página que 

apresentará novos painéis, o conteúdo direto ou o conteúdo organizado em seções. Foram 

colocados os conteúdos referentes aos temas: Consumismo; Gestão de Resíduos Sólidos; 

Design e Inovação para Sustentabilidade; Economia Circular; Economia Criativa; 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
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Figura 51: Tela inicial do website – Conteúdos disponíveis. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Além disso, está disponível para o usuário a página que trata do framework “+criatividade 

+sustentabilidade”. Na página (Figura 52), é possível visualizar a interrelação dos 

conceitos, ter contato com a descrição do framework e baixá-lo no formato PDF para 

realizar anotações de planejamento em cada nível do esquema. 

Figura 52: Tela website – página Framework. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em relação aos ODSs, é apresentado página (Figura 53) sobre os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável pertinentes à pesquisa. 

Figura 53: Tela website – página ODS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por fim, é apresentada a página sobre resíduos têxteis (Figura 54) em conteúdo direto 

organizado em seções. Em uma única visualização, é possível verificar todo o conteúdo 

com a função “Mostrar Tudo”, ou, para melhor interação, também é possível verificar o 

conteúdo segmentado em seções. Desse modo, os conteúdos disponíveis são: Cadeia 

Têxtil; Resíduo Têxtil; Fibras Têxteis; Fluxos de Reutilização e PNRS. 
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Figura 54: Tela website – página Resíduos Têxteis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Espera-se que o produto técnico contribua para o aperfeiçoamento e/ou desenvolvimento 

de negócios sustentáveis, e ajude os empreendedores a mapearem os requisitos chave para 

criação de valor com base na sustentabilidade. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Objetivo da presente pesquisa foi investigar a adoção de conceitos de economia criativa 

e economia circular no contexto da indústria têxtil. Por meio das entrevistas e visitas às 

empresas selecionadas foi possível caracterizar as empresas, assim como as práticas 

sustentáveis atreladas ao modelo de negócio. De acordo com os relatos dos entrevistados, 

as práticas da economia circular se apoiam na relação de parceria, entendimento do ciclo 

de vida e/ou redirecionamento do fluxo de resíduos para outras cadeias produtivas, e 

logística reversa. Assim, no que diz respeito às interfaces e contribuições da economia 

criativa e da economia circular, foi desenvolvido o framework para melhor visualização 

da interação dos diferentes conceitos envolvidos e como os conceitos atuam e colaboram 

entre si. Por fim, o produto técnico contribui, não só como material informativo da 

pesquisa, mas também para a importância da capacitação e divulgação de novas formas 

de empreendedorismo por via acadêmica. 

Portanto, a dissertação abarca a complexidade entre as relações políticas, econômicas, 

sociais e ambientais, e enfatiza a necessidade de se compreender como fazer a transição 

para sistemas responsavelmente sustentáveis. Introduzir novas formas de consumir é 

imperativo para conduzir a sociedade para a realidade circular e por consequência uma 

nova compreensão do mundo. Isso significa dizer, que, ainda na contemporaneidade, o 

resíduo é tratado como assunto isolado, como o último elo da cadeia de um sistema linear. 

Nota-se que a criatividade é o ponto de conexão fundamental para vencer a inércia desse 

moroso processo de readequação de sistemas, de adaptação às novas demandas 

sustentáveis. 

O potencial valor econômico da economia criativa e da economia circular estimulam a 

reinvenção dos negócios, em novas modalidades dinâmicas, integradas e adaptativas, 

geram emprego e renda, e promovem a sustentabilidade. Modelos de negócios alinhados 

à criatividade e circularidade, que contribuem com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), em especial, os ODS 6, 8, 9, 11, 12,17, assim como propõem novas 

relações sustentáveis para lidar com o hiperconsumo e a imensa geração de resíduos 

têxteis foram constatados nas empresas estudadas. Esses modelos que rompem com o 

modelo tradicional de produção e consumo encontram sustentabilidade econômica nos 

modelos de negócios seguidos, ao mesmo tempo em que se mostraram flexíveis para se 

adaptarem à realidade imposta pela pandemia no ano de 2020, ampliando sua atuação 
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social em rede de solidariedade e ajuda a populações mais vulneráveis. Nesse sentido, 

reforçaram a atuação no aspecto social da sustentabilidade. 

Embora a cadeia têxtil brasileira seja centenária e uma das maiores do mundo, no modelo 

tradicional de produção da cadeia têxtil não há dados públicos sobre o volume de resíduos 

têxteis gerados nas etapas de produção, confecção e pós-consumo encaminhados à 

destinação final. A quantificação e caracterização desses resíduos nas diferentes etapas 

produtivas, assim como o registro e a disponibilização desses dados são importantes não 

só para conhecimento, mas também para avaliação do potencial e diversificação de 

negócios que poderiam utilizá-los como matéria-prima secundária. Por outro lado, a 

caracterização dos resíduos têxteis pode identificar e dimensionar o potencial de 

recuperação ao longo da cadeia têxtil, assim como indicar a parcela de resíduos que 

merecem atenção devido a uma possível contaminação, o que inviabiliza seu 

reaproveitamento. 

A partir da visão sistêmica dos empreendedores, os negócios analisados apontam para a 

viabilidade de reformatar os modos de consumo, de estabelecer novas parcerias e alianças 

com critérios ambientais, de proporcionar maior prazo de utilização dos materiais, 

compartilhamento e valorização (reutilização e reciclagem). Nesse sentido, o design é 

essencial por centrar-se em soluções que atendam às necessidades dos usuários e 

possibilitam ressignificar relações lineares em circulares.  

8.1 Limitações da pesquisa 

Embora os conceitos e práticas abordados sejam comuns e aplicáveis à negócios e/ou 

indústrias de diferentes segmentos, a pesquisa limita-se a analisar a cadeia têxtil por meio 

das lentes da economia criativa e economia circular. Também, empresas conhecidas como 

grandes geradores de resíduos têxteis não fizeram parte do grupo de empresas 

pesquisadas, o que contribuiria para maior compreensão do setor têxtil. Assim, a pesquisa 

não analisa o ponto de vista dos grandes fabricantes e varejistas têxteis, os desafios, 

oportunidades e em como enfrentam a adaptação do negócio em prol da sustentabilidade. 

Contudo, a maioria das empresas selecionadas prestam serviços para grandes geradores 

de resíduos têxteis e apoiam os seus contratantes com o fornecimento de soluções 

sustentáveis. 

Enfatiza-se também que a abordagem mais abrangente na revisão de literatura foi 

necessária por entender que o setor pesquisado é uma indústria centenária, que está na 
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origem da Revolução Industrial, na transformação dos meios de produção e da sociedade. 

A roupa está presente no cotidiano das pessoas e, por consequência, está culturalmente 

refletida nos hábitos de consumo e fortemente associada ao consumismo. Além disso, a 

cadeia têxtil tem como principal característica a fragmentação da produção de forma local 

e global. Por esses motivos, é possível afirmar que as implicações do setor incorrem nas 

reflexões de Sachs (2008) sobre as dimensões da sustentabilidade: Social, Cultural, 

Ecológica, Ambiental, Territorial, Econômica, Política (Nacional) e Política 

(Internacional). Portanto, conforme afirma Silva (2019), é necessário um olhar 

diferenciado para o sistema circular. Entretanto, esse novo olhar deve ser feito por meio 

da visão sistêmica com o devido cuidado para não se ultrapassar as linhas limítrofes e 

perder o foco. 

8.2 Sugestões de pesquisas futuras 

A revisão bibliográfica mostrou a necessidade de proposição de novas práticas centradas 

nas necessidades das pessoas ao repensar de forma sistêmica o consumo e a produção de 

moda e vestuário. 

Como sugestão de pesquisas futuras, tendo em vista a necessidade de um novo olhar para 

a produção e consumo de bens e serviços, destaca-se a necessidade de estudo sobre 

lavagem das roupas (têxteis) que é igualmente importante e sem solução devido à 

utilização de polímeros na composição dos tecidos, analisar como as empresas estão 

aderindo, readequando e atrelando os resultados financeiros aos indicadores de 

sustentabilidade ESG por considerar as melhores práticas ambientais, sociais e de 

governança de um negócio. Existe também a discussão sobre novas formas de 

remuneração para as empresas que prestam serviço de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Como fonte de receita alternativa, sugere-se pesquisar o marketing verde ou marketing 

sustentável conectando o gerenciamento de marca (branding) com as práticas de 

circularidade e gerenciamento de resíduos sólidos. 

Conclui-se que a pesquisa contribuiu para difundir práticas sustentáveis na cadeia têxtil 

por abordar temas contemporâneos sob o ponto de vista da economia criativa e da 

economia circular, observando a hierarquia de resíduos para não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final, em especial 

os princípios de circularidade de recusar, repensar, reduzir, reutilizar, reparar, 

recondicionar, remanufaturar, redirecionar, reciclar e recuperar.  
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