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RESUMO 

As organizações estão sendo cada vez mais demandadas quanto às suas 

responsabilidades para lidar com as mudanças ambientais, e o empreendedorismo modelado 

sob a visão da Economia Circular surge como uma oportunidade de atuação organizacional sob 

novos formatos e valores. Entretanto, esta área de estudo encontra-se em um estágio inicial de 

debate, cuja literatura relacionada ainda não é abundante. Assim, em busca por obter um 

panorama introdutório e atual do campo do empreendedorismo na Economia Circular, foi 

realizada uma revisão sistemática de literatura para identificar a correlação entre os aspectos 

bibliométricos das publicações, as atividades econômicas envolvidas, as problemáticas 

vivenciadas, as soluções propostas por meio de produtos e/ou modelos de negócios, e quais 

principais fatores contextuais que implicariam no desenvolvimento de um empreendedorismo 

circular. Nota-se uma maior presença de atividades econômicas inseridas na Industria de 

transformação, assim como estratégias envolvendo o ciclo técnico de materiais e modelos de 

negócio que estendem o valor do recurso. Em relação aos fatores contextuais, foram 

identificados quatro principais, sendo eles: a tecnologia, os investimentos, políticas de governo 

e os stakeholders. As soluções circulares apresentadas demandam em sua maioria acesso a 

conhecimento e infraestrutura de média a alta complexidade, e verifica-se que a tecnologia é 

abordada como um meio para a criação de valor cujo aspecto inovador depende tanto dos 

modelos de negócio, como na coevolução do sistema sociotécnico. Em relação aos 

financiamentos, atualmente as formas alternativas seriam as que mais abraçariam as propostas 

de empreendimentos circulares, porém, seus modelos ainda não são plenamente compatíveis ao 

desenvolvimento das propostas deste meio. As demandas pela atuação governamental e 

empresarial se deram principalmente no sentido de investimentos e aprimoramento de 

regulamentações em relação aos primeiros, enquanto aos segundos cabe a geração de valor e 

oportunidades para a comunidade, com responsabilidade, por meio de tecnologias e novos 

negócios. As pesquisas ainda se encontram em um estágio inicial de reconhecimento dos 

stakeholders e suas respectivas visões e interesses. Apesar da consideração da relevância deste 

fator, críticas apontam a existência de uma falta de cooperação entre as partes. Nota-se também 

pouca presença de trabalhos brasileiros, o que contradiz com o seu potencial agropecuário. 

Partindo destes resultados, recomendações para futuras pesquisas são apresentadas ao final. 

Palavras chaves: economia circular, empreendedorismo, modelos de negócio  

  



ABSTRACT 

Organizations are increasingly being demanded for their responsibilities to deal with 

environmental changes, and entrepreneurship modeled through the Circular Economy emerges 

as a potential source of organizational action opportunity under new formats and values. 

However, this area of study is in an early stage of debate, whose related literature is not yet 

abundant. Thus, in a search to obtain an introductory and current overview of the field of 

entrepreneurship in circular economics, a systematic literature review was conducted to identify 

the correlation between bibliometric aspects of publications, the economic activities involved, 

the problems experienced and what main contextual factors would imply in the development of 

circular entrepreneurship. There is a greater presence of economic activities inserted in the 

manufacturing industry, as well as strategies involving the technical cycle of materials, and 

business models that extend the value of the resource. In relation to contextual factors, four 

mains were identified: technology, investments, government policies and stakeholders. The 

circular solutions presented require mostly access to knowledge and infrastructure of medium 

to high complexity, and it is verified that technology is approached as a means for creating 

value whose innovative aspect depends both on business models and on the co-evolution of the 

sociotechnical system. In relation to financing, currently the alternative forms would be the 

ones that would most embrace the proposals of circular enterprises; however, their models are 

not yet fully compatible with the development of the proposals of this niche. The demands for 

government and business action were mainly in the sense of investments and improvement of 

regulations in relation to the former, while in the latter it is up to generate value and 

opportunities for the community, with responsibility, through technologies and new business. 

The research is still at an early stage of recognition of the stakeholders and their respective 

views and interests. Despite the consideration of the relevance of this factor, critics point to the 

existence of a lack of current cooperation between the parties. There is also little presence of 

Brazilian works, which contradicts its agricultural potential. Based on these results, 

recommendations for future research are presented at the end. 

Keywords: circular economy, entrepreneurship, business models. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sistema gerado ao longo do processo de desenvolvimento industrial criou uma 

percepção do meio ambiente como uma espécie de reservatório infinito de recursos. A busca 

por proporcionar utilidade e bem-estar ao usuário através da transformação de matérias-primas 

em bens de consumo e de capital, sob a lógica econômica linear, não leva em consideração a 

escassez dos recursos naturais, os resíduos gerados, bem como ao seu descarte inadequado 

(ANDERSEN, 2007).  

Este sistema econômico urbano-industrial está estruturado segundo um modelo linear 

de produção, que se baseia em extrair, transformar, consumir e descartar bens e serviços, 

servindo-se do ambiente natural para manter e externalizar saídas do processo na forma de 

poluentes dos mais diversos (VEIGA, 2019). Os ganhos econômicos obtidos a curto prazo deste 

modelo auxiliam na consolidação desta lógica de produção-consumo-descarte. Dessa forma, 

segundo Andersen (2007), os custos refletidos nos preços dos mercados são apenas aqueles 

associados à extração e ao valor adquirido em curto prazo, enquanto custos reais como 

esgotamento de recursos do meio ambiente e às más condições de trabalho não são computados. 

Esta situação, entretanto, não surgiu de maneira espontânea, e sim, é fruto de um 

processo histórico de industrialização e o desenvolvimento de uma mentalidade de valorização 

de acúmulo de capital. Segundo Iwasaka (2018), após a Revolução Industrial o consumo 

começa a ser mais fortemente atrelado a questões sociais de status e poder, e com o advento da 

moda e da sazonalidade, produtos passaram a ser projetados com vida útil breve para que 

pudessem ser descartados dentro de um curto período. Assim, surge uma "cultura do consumo" 

em que os bens são dotados de valores e significados socioculturais que ultrapassa a pura 

necessidade (KNOBLOCH, 2018). 

A sociedade assim, inserida neste sistema, distancia-se das questões ambientais 

decorrentes do seu modo de vida, no que acarreta uma falta de percepção coletiva da 

problemática que envolve o seu modo de vida conectada ao padrão de produção e consumo, e 

consequentemente, caminhos para possíveis soluções. 

 Segundo a Fundação Ellen MacArthur (2012), mesmo com o avanço tecnológico e a 

eficiência no uso de recursos, qualquer sistema cujo foco seja o consumo, ao invés de um uso 

restaurativo, resulta em perdas ao longo de sua cadeia de valor. As iniciativas que trouxeram 

eficiência produtiva em diversos segmentos, ao longo dos anos, se adotadas sozinhas, trarão 

melhorias em termos de consumo de recursos e energia, porém irão apenas adiar o inevitável, 

que é a escassez dos recursos naturais. 
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 Considerando a problemática conjuntura que envolve a economia linear, torna-se 

necessário o desenvolvimento de um sistema em que nada é desperdiçado, em que se considere 

a relação entre o uso de recursos naturais e a geração de resíduos ao longo de toda a sua cadeia 

(ANDERSEN, 2007).  

 Frente a estes complexos desafios enfrentados pela sustentabilidade atualmente, a 

Economia Circular (EC) surge como uma abordagem promissora, mediante uma proposta de 

mudança paradigmática não apenas quanto ao modo de produção, mas também aos valores e a 

lógica da dinâmica que rege o atual sistema econômico.  

 Dentro desta discussão sobre como lidar com as mudanças do meio ambiente, a 

responsabilidade empresarial frente ao desenvolvimento sustentável também tem ganhado 

atenção progressiva (UNRISD, 2010). Nesse sentido, a inserção de organizações na lógica da 

Economia Circular é um assunto que tem despertado a atenção de forma crescente na sociedade, 

porém, segundo Stahel (2016), esta discussão geralmente gira em torno de empresas 

estabelecidas. No entanto, considerando que este é um conceito disruptivo, parece que o papel 

das empresas estabelecidas na condução desse tipo de mudança é possivelmente exagerado, já 

que elas estariam constituídas sob um formato de cumprimento com as regras e a cultura do 

mercado vigente (MICHAELIS, 2003). Em vez disso, uma oportunidade maior talvez esteja na 

entrada de novos participantes envolvidos desde o início com o desenvolvimento sustentável 

(HOCKERTS; WÜSTENHAGEN, 2010). 

 Para Franzoni e Silva (2016), o movimento de inovação social que emergiria deste 

contexto do empreendedorismo, seria uma solução frente a questões sociais crônicas tais como, 

escassez de recursos e problemas socioambientais, que não podem ser resolvidos por meio da 

lógica do sistema atual. Tal ideia remonta às raízes do conceito sobre empreendedorismo de 

Schumpeter (1934), como um processo de destruição criativa em que novos produtos, processos 

e métodos de trabalho desafiam e derrubam os métodos convencionais, e as organizações 

emergentes adquirem um novo foco de luz no qual sua atuação pode ser direcionada a uma 

mudança do status quo, e não a da manutenção, como convencionalmente se emprega a esta 

imagem. 

 Porém, não há ainda uma literatura abundante que alie Economia Circular, ou mesmo o 

campo mais amplo da sustentabilidade, com a temática empreendedora. Segundo Gibbs (2009), 

este é um novo campo de pesquisa no qual procura-se enfatizar o papel de indivíduos e 

organizações na geração de mudanças, cujo argumento pauta-se na ideia de que a atividade 

empreendedora não é paradoxal ao ambientalismo.    
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 Sugere-se que estes agentes encarariam os seus próprios negócios através de um novo 

formato, em que, para Isaak (2003), haveria uma mudança na forma como as atividades 

empresariais seriam medidas tendo em vista a preferência por critérios não financeiros, como 

inclusão social em vez de maximização de lucro, ou no uso de materiais apropriados em vez de 

penetração nas vendas, já que os empreendedores deste setor não seriam movidos apenas pelo 

desejo de ganhar dinheiro, mas também com um compromisso por um impacto positivo das 

suas ações. 

 É necessário considerar que estes agentes não operam isoladamente e serão 

influenciados pelas estruturas econômicas e sociais em evolução ao seu redor e, os quais por 

sua vez, também influenciarão essas estruturas (WALLEY e TAYLOR 2002). É nesta 

conjuntura de múltiplos atores sociais que estes novos empreendimentos aprendem a interagir 

com o objetivo de crescer e impactar, em que, segundo Gibbs (2009), os empreendedores 

envolvidos com a sustentabilidade talvez enfrentem mais desafios do que comparado aos 

convencionais. Entretanto, discute-se que nesta zona conflituosa de barreiras, muitas das 

oportunidades ao empreendedorismo ambiental poderiam ser evidenciadas. 

 Para Heshmati (2017), a literatura sobre a relação entre o empreendedorismo e a EC está 

em sua fase infantil, em que há pouca ou nenhuma evidência de como estes agentes descobrem 

e desenvolvem oportunidades para alcançar metas de sustentabilidade, existindo assim, lacunas 

no conhecimento sobre como o processo se desenrolará. Considerando que o 

empreendedorismo na Economia Circular é um campo teórico relativamente novo, este estudo 

argumenta que pode ser relevante buscar compreender qual o retrato atual das produções 

científicas que tratam sobre o contexto no qual estas organizações emergentes modeladas sob a 

lógica circular estão inseridas. Estudar o olhar das produções científicas deve-se tanto para 

compreender as análises críticas já realizadas do tema sob este formato, como também, para 

captar um cenário mais abrangente possível ao entrar em contato com as mais variadas 

produções. Para tanto esta pesquisa procura focar na correlação dos aspectos bibliométricos das 

publicações com a atividade econômica exercida pela organização, o problema identificado 

nesta área de atuação, a solução apresentada pela empresa por meio de modelos de negócio e 

ciclo de materiais, e possíveis barreiras ou oportunidades defrontadas no processo de aplicação 

da solução. A identificação de tais aspectos auxiliará a compreender o contexto no sentido do 

vínculo possível entre uma esfera macro e micro contextual. 

 Assim, o objetivo geral que guia este trabalho é: compreender como se caracteriza o 

cenário atual da criação de empreendimentos que modelam suas soluções na Economia 

Circular, por meio de artigos científicos. Compreende neste, os seguintes objetivos específicos:  
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a) Compreender os princípios da Economia Circular; 

b) Analisar principais aspectos bibliométricos das publicações: ano, país e periódico da 

publicação. 

c) Identificar as principais atividades econômicas exercidas; 

d) Identificar quais são as tipologias para modelos de negócios criados na Economia 

Circular. 

e) Verificar quais são os principais desafios relatados pelos empreendimentos criados na 

Economia Circular. 

f) Identificar quais são as soluções circulares propostas por meio de produtos e/ou 

modelos de negócios. 

 Apesar de haver um crescente interesse sobre o conceito de circularidade na economia, 

haja vista o aumento na quantidade de reportagens e trabalhos científicos sobre o assunto, há 

uma disparidade no maior volume de publicações estrangeiras em relação às nacionais. Esta 

pesquisa assim, visa contribuir para o debate local ao compreender o estado atual das 

publicações científicas fornecendo uma referência para uma análise crítica e comparativa com 

o contexto atual brasileiro, assim como um material que propicie insights quanto a soluções 

tecnológicas e modelos de negócios para um âmbito mais aplicado da gestão. 

 O presente trabalho está dividido em seis capítulos. Esta introdução representa o 

primeiro deles e trata da problemática existente em torno do modelo linear de produção 

econômica e da apresentação da Economia Circular como uma proposta frente à necessidade 

de se desenvolver novas abordagens que integrem o funcionamento produtivo e econômico com 

a questão ambiental. A partir deste panorama, traça-se as justificativas, a questão da pesquisa e 

os objetivos que nortearão o desenvolvimento. 

 O segundo capítulo apresenta o referencial teórico em que se exploram os conceitos 

sobre Economia Circular, levanta-se reflexões sobre a função empreendedora dentro do 

contexto da sustentabilidade, assim como, da configuração do atual sistema sociotécnico no 

qual estes agentes estariam inseridos e se deparariam tanto com barreiras como oportunidades 

a todo instante. 

 O terceiro capítulo trata do método de pesquisa adotado, cuja abordagem utilizada foi 

quali-quanti, com procedimentos técnicos unindo aspectos da pesquisa bibliográfica e 

documental. O método de pesquisa para revisão de artigos científicos constituiu-se por meio de 

uma revisão bibliográfica sistemática. 
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 O quarto capítulo traz os resultados obtidos na Revisão Sistemática de Literatura (RSL), 

na qual os dados foram tratados e agrupados de acordo com os objetivos estabelecidos 

inicialmente, organizados em dois grupos de categorias: descritiva e temática. 

 O quinto capítulo analisa e discute os resultados obtidos no capítulo anterior por meio 

de uma triangulação dos dados, e retoma-se o debate levantado pela pergunta de partida, 

relacionando com os principais aspectos externos que impactam a jornada do empreendimento, 

identificados pela leitura dos artigos. 

 O presente trabalho finaliza-se no sexto capítulo no qual são apresentadas as 

Conclusões, limitações, e caminhos para futuras pesquisas. 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Economia Circular 

2.1.1 Surgimento e Conceito 

 Segundo a Fundação Ellen MacArthur (2013), não é possível detectar as origens ou 

alguma data ou autor exato que tenha definido o conceito de Economia Circular. Sabe-se, no 

entanto, que no final da década de 70, sua aplicação prática aos modernos sistemas econômicos 

e processos industriais, começou a ganhar força. De acordo com a mesma autora, algumas 

escolas de pensamento ajudaram a desenvolver e refinar o conceito, sendo elas:  

a) O Design Regenerativo 

associa-se à ideia de que todos os sistemas possam ser orquestrados de maneira regenerativa, 

ou seja, que os próprios processos envolvidos renovam ou regenerem as fontes de energia e 

materiais que consomem, iniciando-se pela agricultura. O termo surgiu na década de 70, a partir 

de um desafio lançado por um professor americano para que seus alunos gerassem ideias 

pautadas em uma sociedade que vivesse dentro dos limites dos recursos renováveis disponíveis 

e sem degradação ambiental (EMF, 2013).  

b) A Economia de Performance (Performance Economy) 

foi idealizada por Walter Stahel, arquiteto e analista industrial, em 1976. Seu trabalho aborda o 

impacto da produção de consumo duráveis, na restauração e prevenção do desperdício em uma 

economia em loops. O autor discorre sobre como o modelo linear ao longo do tempo 

transformou o que era serviços em produtos no que acarretou na geração de desperdício e, por 

esta razão, argumenta quanto a importância de reverter esta situação. Observa que no passado, 
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a reutilização e a extensão da vida útil eram vistas como solução para situações de escassez ou 

pobreza; e hoje, esta adoção, seria sinal de uma gestão inteligente (VEIGA, 2019). 

c) Cradle to Cradle (do Berço ao Berço) 

foi desenvolvido nos anos 90 pelo químico alemão Michael Braungart, juntamente com o 

arquiteto americano Bill McDonough. O conceito e o processo de certificação Cradle to 

Cradle™, ou 'do Berço ao Berço' em português, consiste em uma filosofia de design de abordar 

como nutrientes todos os materiais envolvidos nos processos industriais e comerciais. Seu 

funcionamento baseia-se em duas categorias principais: a técnica e a biológica, e sua estrutura 

se concentra no design para garantir a eficácia em termos de fluxos com impacto positivo, 

diferenciando-se fundamentalmente do foco tradicional do design na redução de impactos 

negativos (EMF, 2013). Com isso, propõem a eliminação do conceito de resíduo como descarte, 

promover o uso de energias renováveis e o respeito do ser humano aos sistemas naturais 

(MCDONOUGH; BRAUNGAR, 2014). 

d) A Ecologia Industrial 

 segundo Clift e Druckman (2016), é o estudo de fluxos de materiais e energia por meio de 

sistemas industriais. Esta perspectiva visa criar processos em circuito fechado, nos quais os 

resíduos são encarados como entradas no sistema, liquidando assim a geração de subprodutos 

indesejados. A ecologia industrial adota um ponto de vista sistêmico e projeta processos de 

acordo com as restrições ecológicas locais, tentando moldá-los para que funcionem o mais 

próximo possível dos sistemas vivos. Essa estrutura possui uma natureza interdisciplinar e seus 

princípios também podem ser aplicados no setor de serviços. Com ênfase na restauração do 

capital natural, a Ecologia Industrial também se concentra no bem-estar social (EMF, 2013).  

e) A Economia Azul 

iniciada pelo empresário belga Gunter Pauli, é um relatório que reúne estudos de casos 

concretos entregue ao Clube de Roma que trabalha com inovações e gerações de emprego, 

fornecendo muitos exemplos de projetos colaborativos Sul-Sul. Uma característica original 

dessa abordagem é a promoção de um foco prático (EMF, 2013). O relatório defende que se 

deve traduzir a lógica dos ecossistemas para o mundo dos negócios, para que as organizações 

possam atingir níveis superiores de eficiência, ao mesmo tempo em que respeitam o meio 

ambiente e geração de riqueza (VEIGA, 2019). 

f) Biomimética 

 segundo Benyus (2002), é uma área de conhecimento que estuda as características da natureza, 

imitando-a de forma a desenvolver soluções para problemas do ser humano. Janine Benyus é a 

autora do livro Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, publicado em 1997, define a 
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Biomimética como uma disciplina que se inspira nas melhores ideias providas pela natureza 

para aplicar em projetos e processos na resolução de problemas humanos. Por exemplo, seria a 

invenção de uma célula solar obtida por meio do estudo de uma folha de árvore (EMF, 2013).  

g) Permacultura,  

definida como ecossistemas agrícolas produtivos, que envolve a diversidade, estabilidade e 

resiliência dos ecossistemas naturais. A Permacultura integra elementos da agrofloresta, 

agricultura de conservação, agricultura orgânica, da agricultura tradicional, e procura 

implementar métodos compatíveis com a produção intensificada sustentável. O termo foi 

cunhado pelos ecologistas australianos Bill Mollison e David Holmgren no final da década de 

1970 (EMF, 2013). 

 Ao longo dos anos diversos autores passaram a contribuir na construção do conceito de 

Economia Circular, atribuindo-lhe diferentes características, dentre eles alguns exemplos são 

citados adiante: 

 Para Linder & Williander (2017), Economia Circular é a retenção do valor econômico 

dos produtos após o uso na produção de novas ofertas, ou seja, na capacidade de se gerar valor 

após o descarte; tal proposta aproxima-se com a definição de Mentink (2014), para o qual a EC 

seria a criação e captura de valor usando loops de material fechados, porém, nota-se neste 

último uma atenção mais voltada já para os aspectos da circularidade dos materiais. 

Lewandowski (2016), abrange aspectos sistêmicos ao argumentar que os principais blocos de 

construção da circularidade são descritos como: projetar a partir de resíduos, projetar para 

reutilização, construir resiliência por meio da diversidade, confiar na energia de recursos 

renováveis, pensar em sistemas e compartilhamento de valores/simbiose. Na Estrutura de 4R 

de Kirchherr et al., (2017), os atores visam reduzir, reutilizar, reciclar ou recuperar fluxos de 

material. Para Wu et al., (2014), a EC baseia-se no princípio dos 3Rs (reduzir, reutilizar e 

reciclar) e visa atingir um nível ótimo de produção, o mínimo de emissão de poluentes e 

evitando-se ao máximo a utilização de recursos, a geração de resíduos pela produção, 

reciclando-se e restaurando-se os resíduos tecnicamente inutilizáveis. Já segundo Zhu et al. 

(2010), o conceito busca aliar objetivos ambientais e econômicos, propondo soluções factíveis 

a partir de uma atividade econômica organizada que possibilite desenvolver um mecanismo de 

feedback semelhante aos ecossistemas naturais, transformando produtos e subprodutos 

manufaturados e usados em recursos para outras indústrias. A partir de todas estas definições, 

verifica-se que diversos fatores relacionados à sustentabilidade, ciclo de materiais, economia e 

sociedade são abordados por todas as propostas, em que por mais que as informações não 

estejam condensadas, gera-se uma rica teia de discussão cujas propostas mostram-se presentes 
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e necessárias nos dias de hoje, tendo em vista a contemporaneidade da situação e a falta ainda 

de um consenso sobre o tema. 

 Considerando que foi a partir do trabalho da Fundação Elllen Macarthur Foundation que 

o termo tem se popularizado e sido inserido na agenda de tomadores de decisão no mundo dos 

negócios, governo e academia (Komatsu, 2017), ajudando a popularizar a mudança entre 

empresas (Bocken et. al., 2016), para este trabalho, portanto, foi considerada a definição 

estabelecida pela Fundação Ellen MacArthur: 

A Economia Circular refere-se a uma economia industrial que é restauradora por 

intenção. Seu objetivo é possibilitar fluxos efetivos de materiais, energia, trabalho e 

informação, para que o capital natural e social possa ser reconstruído (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2013). 

2.1.2 Características e Princípios 

De acordo com a Fundação Ellen Macarthur (2013), a Economia Circular pode ser 

descrita a partir de algumas características fundamentais, sendo elas: projeto para os resíduos, 

fortalecimento por meio da diversidade, utilização de energias renováveis como fonte para a 

economia, pensamento sistêmico, custos reais calculados no preço dos produtos. Todas estas 

características são interconectadas e embasam a dinâmica circular, fornecendo um 

delineamento descritivo: 

 Projetar Resíduos em uma Economia Circular, significa eliminar a sua existência 

intencionalmente, em que os materiais biológicos não contenham produtos tóxicos e sejam 

facilmente devolvidos ao solo por compostagem ou digestão anaeróbica; e os materiais 

técnicos, por exemplo: polímeros, ligas e outros materiais artificiais, sejam desenhados para 

serem recuperados e atualizados, minimizando a entrada de emergia necessária e maximizando 

a retenção de valor (EMF, 2013). Segundo a mesma autora, fortalecer uma economia com base 

na diversidade representa a valorização da diversidade como um meio de fortalecimento, sendo 

um fator essencial de versatilidade e resiliência, pois da mesma forma como ocorre nos sistemas 

vivos em que a biodiversidade é essencial para sobreviver às mudanças ambientais, as 

economias precisam de um equilíbrio de várias escalas de negócios para prosperar a longo 

prazo. Em relação à matriz energética necessária para alimentar a Economia Circular, a autora 

defende que ela deve ser renovável por natureza, a fim de diminuir a dependência de recursos 

finitos e aumentar a resiliência dos sistemas. Numa EC, os preços precisam atuar como uma 

espécie de mensagem refletindo os custos totais envolvidos em sua produção, ou seja, devem 

ser incluídas as externalidades negativas, e sejam removidos os subsídios perversos providos 

pelos governos. Atualmente, a autora ressalta que a falta de transparência nestes pontos atua 
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como uma barreira à transição para uma EC. Por fim, o Pensamento Sistêmico deve ser 

amplamente aplicado em uma EC, devendo-se considerar os elementos integrantes deste 

complexo sistema, como as empresas, pessoas e instituições, como fortemente ligados entre si, 

a todo o momento. 

 Assim como no parágrafo anterior foi possível visualizar as características que 

delineiam a Economia Circular, nos parágrafos abaixo são explanados os princípios que 

direcionam suas ações: 

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

equilibrando os fluxos de recursos renováveis. Ou seja, ao se identificar a necessidade de 

recursos, o sistema circular os seleciona a partir das tecnologias e processos que os utilizam 

com melhor desempenho, aprimorando assim, o capital natural, os fluxos de nutrientes dentro 

do sistema e criando as condições para a regeneração, por exemplo, do solo. Alia-se a ideia de 

fornecer primordialmente a utilidade de forma virtual, sempre que possível. (EMF, 2015).  

 Princípio 2: Procura a melhoria do rendimento de recursos por meio da circularidade de 

produtos, componentes e materiais, de forma a otimizar sua utilidade, por meio da gestão de 

dois ciclos de processos: o técnico e o biológico (EMF, 2015), Para isso, é preciso considerar a 

circularidade dos produtos e processos já em sua concepção, de modo que ao final de sua vida 

útil, sejam utilizados como matéria-prima para outro produto num ciclo técnico, ou como 

nutrientes num ciclo biológico (VOORTHUIS; GIJBELS, 2010). O Quadro 1, apresenta uma 

síntese dos conceitos envolvidos no Princípio 2, distinguindo os ciclos de nutrientes técnico e 

o biológico. 

Quadro 1. Quadro-síntese conceitual dos Ciclos Técnico e Biológico 

O Ciclo técnico envolve a gestão dos estoques de materiais finitos, e é composto por 

subcategorias para tratamento dos materiais ao longo e ao final da vida do produto, sendo 

eles: a manutenção e o compartilhamento, o reuso e a redistribuição, a remanufatura e, por 

fim, a reciclagem. Tal circularidade deve respeitar a hierarquia dos círculos internos, ou seja, 

dar preferência aos loops internos (por exemplo, manutenção, em vez de reciclagem), pois 

quanto menor for o ciclo percorrido ao longo da vida útil por um material, maior será a 

redução nos custos relacionados à matéria-prima, mão de obra, energia, capital, (EMF, 2015). 

O Ciclo biológico abrange os fluxos de materiais renováveis, em que os nutrientes renováveis 

(biológicos) são, em sua maior parte, regenerados no ciclo biológico. Este ciclo é composto 

por duas subcategorias: a regeneração, que significa o resíduo transformado em nutriente, 

sendo absorvido de forma benéfica pelo meio ambiente; e o aproveitamento em cascata dos 



21 
 

nutrientes, que significa retornar o produto ao sistema por meio da reciclagem, resultando em 

novos ciclos, processos e produtos (EMF, 2012, 2015). 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation (2012, 2015a). 

 Verifica-se no Quadro 1 que o pensamento circular procura a constante manutenção do 

mais alto nível de qualidade e valor dos produtos e seus componentes considerando a distinção 

entre os ciclos, abrangendo assim, todas as possibilidades de trabalho com os materiais. 

Princípio 3: Promover a eficácia do sistema, por meio da minimização de perdas e 

externalidades negativas (EMF, 2015). Externalidade, segundo Black (1997), é definida como 

um custo ou benefício decorrente de qualquer atividade, que não recai sobre o agente que 

propriamente exerceu a atividade, podendo-se citar como aplicação a identificação e propostas 

alternativas para a eliminação dos danos a sistemas como o de transportes, educação, abrigo, 

educação, saúde, entre outros, de forma a revelar a efetividade do sistema ao excluir suas 

externalidades negativas desde o princípio (EMF 2015). Para fins de auxiliar a visualização dos 

três princípios, o Quadro 2, apresenta uma síntese conceitual das principais características de 

cada um. 

Quadro 2. Quadro-síntese conceitual dos três princípios da Economia Circular 

Princípio Categoria Definição 

1 

Desmaterialização 

dos serviços e 

conservação do 

capital natural 

Preservar e aprimorar o capital natural, controlando 

estoques finitos e equilibrando os fluxos de recursos 

renováveis (EMF, 2015). 

2 

Ciclo biológico Procura a melhoria do rendimento de recursos por meio da 

circularidade de produtos, componentes e materiais, de 

forma a otimizar sua utilidade, por meio da gestão de dois 

ciclos de processos: o técnico e o biológico (EMF, 2015). 

Ciclo técnico 

3 
Externalidades 

negativas 

Promover a eficácia do sistema, por meio da minimização 

de perdas e externalidades negativas (EMF, 2015). 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de EMF (2015) 

 As ideias apresentadas pelos três princípios contribuem para a formação da estrutura da 

Economia Circular, pois como se observa no quadro acima, não se restringe apenas ao 

tratamento de materiais, e sim, abrangendo toda uma complexa dinâmica de aperfeiçoamento 

do capital natural a minimização de externalidades negativas. 
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 A Fundação Ellen MacArthur (2012), defende que a Economia Circular é capaz de 

prover oportunidades para inovação nas áreas de desenvolvimento de produto, serviços e 

modelos de negócio ao mesmo tempo em que contribui para a manutenção e aumento dos 

estoques de recursos naturais. Tal proposta representaria um salto exponencial na evolução da 

indústria tendo em vista o desafio de transpor a luta por um posicionamento de mercado por 

meio da produção em escala global para assegurar o baixo custo e a predominante lógica da 

competição e consumismo que asseguram a manutenção deste processo. 

Como forma de trabalhar visualmente sua proposta, a Fundação Ellen Macarthur (2013), 

esquematizou o Diagrama de Borboleta, demonstrado na Figura 1, cuja criação foi inspirada na 

abordagem cradle-to-cradle, e traça a distinção entre os ciclos de vida dos nutrientes biológicos 

e técnicos e sua composição molecular (LIEDER; RASHID, 2016), em que, retomando a 

definição de Braungart, McDonough, Bollinger (2007), os nutrientes biológicos são formados 

por materiais biodegradáveis e podem retornar, de maneira segura, ao meio ambiente, enquanto 

que os nutrientes técnicos podem ser definidos como sintéticos ou minerais, e não podem ser 

devolvidos à biosfera devendo, portanto, serem projetados para utilização contínua, com pouca 

ou nenhuma redução na sua qualidade. 

Figura 1. Diagrama de borboleta: ciclo biológico e ciclo técnico 

 

Fonte - Fundação Ellen MacArthur (2015a) 
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 Sendo assim, o diagrama apresenta os dois possíveis fluxos para a gestão dos materiais, 

cada um dos três princípios da EC corresponde a determinadas etapas do processo sinalizadas 

pelas linhas pontilhadas, iniciando-se pela gestão e preservação dos estoques finitos de recursos, 

passando pela maximização da usabilidade pelo consumidor e por fim, pela regeneração dos 

recursos até o retorno ao consumidor. As hierarquias de tratamentos para os materiais estão 

representadas por meio dos loops dos círculos menores de consumo em que quanto mais 

próximo o subciclo estiver do usuário, mais lucrativa será a ação porque, desta forma, se 

preserva a qualidade dos materiais. Ou seja, por exemplo, reparar produtos é uma ação mais 

lucrativa do que reciclar materiais. No ciclo biológico esta característica está representada por 

meio do uso em cascata no qual, “refere-se à diversificação do reuso em toda a cadeia de valor” 

(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). 

Nesse sentido, Webster (2015) destaca que a forma de pensar e gerenciar negócios se 

dará a partir de uma mudança do simples ao complexo; da linearidade à não linearidade; do 

preditivo ao adaptativo; do independente ao interdependente; do eficiente ao efetivo; da 

construção de relações ganha ou perde-perde; e da competição à colaboração. Para tanto, 

Webster (2015) destaca as principais diferenças entre os modelos em relação ao que seria uma 

possível transição da atual forma de consumo e produção, conforme mostra o Quadro 3. 

Quadro 3. Diferenças entre o modelo de economia linear e circular 

Modelo linear Modelo circular 

 

Externaliza custos visando redução dos 

custos de produção. 

 

Internaliza custos visando qualidade, alto 

desempenho e baixo risco. 

 

Responsabilidade do produtor vai até a 

venda do produto. 

Responsabilidade estendida do produtor e 

modelos de sistema de produto-serviço. 

 

Promove a escala global de produção para 

assegurar baixo custo e posição de mercado. 

 

Promove a escala local e regional de 

produção com foco na prestação de serviços 

em detrimento da venda do produto. 

 

Encoraja a padronização para facilitar a 

eficiência do processo e o uso do produto. 

 

Encoraja a padronização de componentes 

e protocolos para promover o reuso, 

remanufatura e reciclagem. 

 

Promove o consumismo por meio da 

obsolescência programada. 

 

Promove a servitização com foco no alto 

desempenho do produto. 

 

Preços refletem apenas os custos privados 

de produção, distribuição, vendas, etc. 

 

Preços refletem todos os custos por meio 

da redução de externalização. 
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Reciclagem é vista como um fluxo de 

material, desconsiderando a perda de valor 

do produto e energia. 

 

Reciclagem é uma opção não prioritária, 

mas em alguns casos pode ser necessária. 

 

Transforma capital social e natural em 

capital financeiro por meio de preferências 

de curto prazo e grandes fluxos. 

 

Reestrutura os estoques de capitais naturais 

e sociais para que sejam derivados melhores 

fluxos no longo prazo. 

 

Promove um sistema linear de produção-

venda-uso-descarte baseado em um mercado 

competitivo. 

 

Promove a competitividade e colaboração, 

com mercados e regiões diferenciadas 

ofertando produtos sob demanda. 

 

Fonte: Iritani (2017), adaptado de Webster (2015). 

 Observa-se no quadro acima a listagem de diversos desafios nos mais variados níveis 

pelos quais as organizações podem percorrer na economia circular. Para compreender melhor 

estes trajetos e seus níveis, Franco (2017), defende a necessidade de analisá-los mais 

detalhadamente de acordo com as especificidades de cada nível. Em relação aos níveis 

abordados na esfera econômica, Ghiselini, Cialani e Ulgiati (2016), definem que a perspectiva 

micro está associada a ações no nível dos consumidores e empresas; meso a parques eco 

industriais e macro a nações, regiões, províncias e cidades. Neste aspecto, segundo Sousa-

Zomer et al., (2018), embora discutido na literatura da economia circular, a implementação do 

conceito no nível micro permanece inexplorada.  

No debate que gira em torno do assunto, além de apoiadores, a EC também possui 

aspectos que são alvo de críticas, como por exemplo, apontam-se as consequências não 

intencionais e metas simplistas da EC de Murray; Skene e Haynes (2017), à impossibilidade de 

evitar todas as perdas de Genovese et. al., (2017), à suposta “atraente retórica política” de De 

Man e Friege (2016) e à própria dificuldade de implementação da EC de (KIRCHHERR et al, 

2018). Tais críticas listadas serão melhor explanadas nos parágrafos a seguir. 

No primeiro caso, Murray; Skene e Haynes (2017), referem-se às consequências não 

intencionais a atividades aparentemente sustentáveis que trazem resultados ambientais 

negativos; como exemplo é citado o caso em que uma floresta, que era habitat de diversos 

animais, transforma-se em uma plantação de palmeiras para o uso do óleo de palma, produto 

este considerado um combustível verde, porém, se observado sob um outro ângulo, tal atividade 

resultou na perda de milhões de hectares de floresta tropical, tendo em vista a necessidade de 

terra para plantio de soja que se transforma em biocombustíveis. Simplificação excessiva, 

segundo os mesmos autores, é aplicar na natureza holística um pensamento reducionista, de 

modelagem matemática, por exemplo, considerar que produtos com maior longevidade são 
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sempre melhores ecologicamente, sendo que, muitas vezes, produtos biodegradáveis com 

menor tempo de uso podem impactar menos o meio ambiente.  

Genovese et. al., (2017) creditam a impossibilidade de evitar todas as perdas pela EC, 

ao fato de que, mesmo que exista a possibilidade de circularidade de materiais, a energia que 

flui durante suas etapas ocorre de maneira linear, transformando-se no decorrer da cadeia. Ou 

seja, o fato da energia diluir-se ao longo do processo representaria uma forma de perda aos 

processos circulares. 

Já De Man e Friege (2016), direcionam suas críticas inicialmente ao próprio conceito da 

Economia Circular que a faz adquirir uma “atraente retórica política” devido a três problemas 

fundamentais: o primeiro deles vai de encontro ao posicionamento citado anteriormente de 

Genovese et. al, (2017), no qual baseado na Segunda Lei da Termodinâmica, seria impossível 

criar uma economia livre de resíduos, tendo em vista a não capacidade de se criar ciclos infinitos 

de reciclagem sem adicionar energia de forma contínua; o segundo nega a garantia de que os 

nutrientes naturais podem ser introduzidos na biosfera sem causar nenhum impacto ambiental; 

e terceiro refere-se à falta de conhecimento cientifico sobre os efeitos nocivos da geração de 

resíduos industriais, de produtos e materiais perigosos (DE MAN E FRIEGE, 2016). Segundo 

os mesmos autores, existe também uma falta de exemplos bem-sucedidos de implantação de 

Economia Circular com relação a produtos complexos, no qual a maioria dos casos de sucessos 

são de itens de baixa complexidade e do ciclo biológico. Complementando que estudos sobre 

produtos eletroeletrônicos indicam que não é possível a recuperação de todos os materiais 

presentes em um determinado produto sem gerar mais e maiores impactos ambientais (DE 

MAN E FRIEGE, 2016). 

Por fim, a crítica de Kirchherr et al, (2018), quanto à dificuldade de implementação da 

EC, de forma complementar, está de acordo com todas as propostas citadas acima. De acordo 

com os autores, a EC é uma empreitada complexa e de longo prazo, além de que se o modelo 

resultasse em rapidamente no aumento de lucros, certamente muitas empresas já teriam 

adotado. Ou seja, talvez ainda não esteja claro para as organizações qual seria a vantajosidade 

na adoção de modelos circulares, tendo em vista o não delineamento dos resultados em um 

cenário futuro, assim como uma falta de intermediação para popularizar tais modelos. 

O fato da EC encontrar-se em um estágio de debates relativamente recentes, em que não 

há ainda um consenso definitivo quanto à utilização de conceitos e aplicações em 

empreendimentos, tais levantamentos críticos demonstram a novidade e os desafios de aspectos 

trabalhados pela EC, segundo Geissdoerfer et al., (2017), no âmbito cientifico resultados 
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sugerem que este tema possui muito espaço para melhoria, em termos de desenvolvimento 

conceitual e interação com outros campos, sendo um assunto distante da saturação.  

Assim, por mais que a área apresente potencialidades em melhorar o quadro atual dos 

modelos de organizações e outros aspectos da sociedade, nota-se que ainda há necessidade de 

comprovações científicas quanto a diversas afirmações sobre a contribuição da EC. 

2.2 O contexto do Empreendedorismo 

 2.2.1 A função empreendedora: problema ou solução 

 Grande parte dos problemas sociais e ambientais encontrados no Brasil, e no mundo, se 

deve em geral ao trabalho de empresas e organizações cujas atuações acabam gerando efeitos 

colaterais maléficos à sociedade, como por exemplo, a geração descontrolada de poluição, 

baixos salários, desigualdade de gênero, entre outros. Essas atuações não se dão de forma 

isolada, já que fazem parte de um complexo sistema de relações entre diversas instituições, seja 

do ponto de vista político-econômico, cultural, educacional e individual. 

 Considerando que estes sistemas disfuncionais são gerados por seres humanos, pode-se 

supor que a formação que capacitou estes atores, foi mediante a um aprendizado fragmentado 

em que o sujeito não obtém clareza tanto das implicações da sua criação, como de si mesmo e 

de seu meio.  

Se hoje as organizações são uma das protagonistas nas discussões sobre problemas 

sociais, paradoxalmente, fazem parte da solução, na medida que resultam de um processo de 

criação, no qual é passível que se trabalhe pela busca de visões e capacitações de impactos mais 

positivos à sociedade. Cita-se, por exemplo, de acordo com Genú etl al (2014), as soluções 

criativas trazidas pelo empreendedorismo social fazem com que seja possível gerir ações diante 

das demandas socioambientais atuais. 

Schumpeter (1927) definiu a função empreendedora como inovação, ou seja, uma 

atividade de combinação e transformação de fatores de produção, como trabalho, terra e capital 

em novos bens e serviços de valor agregado que altera as condições de oferta. Para tanto, ele 

argumenta que o empreendedorismo requer um tipo específico de personalidade e conduta 

distintas das do homem racional econômico, pois, por mais que a conduta empreendedora seja 

influenciada pelo contexto do capitalismo, ao mesmo tempo a transcende, na medida que é 

racional por exigir planejamento, beneficiar-se de componentes como a moeda, a ciência, e a 

liberdade individual, por outro lado, ela não é utilitária por constituir-se de impulsos autônomos 

de conquista, luta e criação por conta própria. 
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A inovação empreendedora é basicamente um ato criativo e se desvia da cultura 

burguesa, que define a racionalidade do ponto de vista mais restrito de calcular as 

vantagens de curto prazo. A "racionalidade" do empreendedor tem um elemento de lucro 

e ganho, mas também se baseia no desejo e na capacidade de realizar um projeto, de 

pensar no novo e no original, e agir para concretizar esses pensamentos. Nesse aspecto 

o empreendedor difere tanto do administrador quanto do proprietário do capital 

financeiro. (MARTINELLI, 2009, p. 210). 

 Os rumos tomados pelo trabalho na modernidade levantam um debate que faz parte do 

contexto a qual esta pesquisa se embasa: o da necessidade de formas de negócio que funcione 

sob duas lógicas que a princípio, de acordo com Beveridge e Guy (2005), são consideradas 

incompatíveis: a comercial e a ambiental  

 O papel do empreendedorismo na resolução de desafios ambientais emerge cada vez 

mais como objeto de debate. De acordo com Tietenberg (2000), a teoria tradicional da economia 

ambiental conclui que grande parte das falhas de mercado inerentes ao sistema econômico não 

só impedem a ação empreendedora de resolver problemas ambientais, como muitas vezes 

motivam comportamentos empresariais degradantes ao meio ambiente. 

Martinelli (2009), complementa a explanação do parágrafo anterior ao sugerir que uma 

parte do desentendimento sobre o empreendedorismo pela sociedade se deve à influência dos 

estudos econômicos que não consideram o fenômeno como uma problemática, mas sim, 

"apenas uma variável dependente de fatores econômicos" (MARTINELLI, 2009, p. 212), na 

qual teoriza-se que as atividades empresariais surgirão espontaneamente sempre que as 

condições forem favoráveis. Ou seja, o comportamento do sujeito é guiado por princípios fixos 

e maximizadores, atrás do lucro não deixando espaço para a inovação. Além disso negligencia-

se toda uma complexidade social, cultural e a interação entre o agente e o contexto 

(MARTINELLI, 2009), ou seja, possíveis influências de valores, motivações, processos 

cognitivos, entre outros, aquém do aspecto do lucro.  

Essa visão do empreendedorismo - uma exceção na teoria econômica - é a regra 

em outras ciências sociais. A maioria dos sociólogos, psicólogos sociais, historiadores 

de negócios e antropólogos tende a ver o empreendedorismo como um fenômeno muito 

mais problemático, profundamente imerso nas sociedades e culturas; eles se concentram 

na influência de fatores não econômicos e na interação mútua entre eles - como normas 

e crenças culturais, relações de classe e ação coletiva, intervenção e controle do Estado, 

estruturas organizacionais, solidariedade limitada e confiança, status de marginalidade, 

comportamento desviante e motivações para realização. (MARTINELLI, 2009, p. 210). 

 

 De acordo com Martinelli (2009), o empreendedorismo, assim, não pode ser analisado 

como uma reação espontânea de condições de desenvolvimento econômico, mas sim, é a 

interação do empreendedor com o seu contexto que é um fator essencial para a compreensão 
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do processo de desenvolvimento, tornando-se, portanto, um fenômeno muito mais 

problemático, cuja possibilidade de surgimento e desenvolvimento depende de um terreno 

apropriado. 

De acordo com Heshmati (2017), apesar da literatura de gestão orientadas à 

sustentabilidade oferecer visões limitadas sobre como o empreendedorismo cria oportunidades 

produtivas frente a falhas de mercado sociais e ambientais, diferentes conjuntos de indicadores 

e regulamentos específicos estão sendo desenvolvidos para a implementação da EC no nível 

micro, ou seja, no empresarial. A dificuldade de implementação de estudos voltados a empresas 

estabelecidas difere das que estão em estágio emergente, pois, segundo o mesmo autor, mesmo 

que ambas visem alto desempenho ambiental e presença de mercado, a coevolução destes tipos 

de empresas vêm de diferentes posições iniciais, ou seja, deve-se considerar que os novos 

empreendimentos apresentariam alto desempenho ambiental e social, mas baixa participação 

de mercado, enquanto que as empresas estabelecidas teriam, no momento, baixo desempenho 

ambiental e social, mas alta participação de mercado.  

 No que tange ao cenário da Economia Circular, oportunidades de atuação para novos 

negócios podem surgir na recuperação dos valores atualmente desperdiçados pelo atual modelo 

de produção, como por exemplo, segundo a EMF (2013), na indústria de bens de consumo 

chega a ser de USD 2,6 trilhões em material perdido. Atualmente cerca de 20% do material 

produzido por esta indústria é recuperado, em grande parte por meio da decomposição. 

Acredita-se que em curto prazo este valor pode ser aumentado para 50%, por meio de 

tecnologias como reuso e a decomposição, sem depender da implementação de soluções 

complexas como produtos biodegradáveis ou o redesenho de cadeias de suprimentos (EMF, 

2013). 

Para se conseguir superar os significativos obstáculos impostos pelo modelo linear, 

poder-se-ia adotar medidas como a construção de sistemas de coleta eficientes para capturar o 

valor dos materiais que são consumidos longe de seu ponto de origem, projetar melhores 

combinações de bens e embalagens e aumentar drasticamente a atenção que o gerenciamento 

dá para recuperar o valor nas etapas pós-uso da cadeia de suprimentos. Geralmente nos países 

desenvolvidos as perdas são mais concentradas no nível do consumidor, enquanto nos países 

em desenvolvimento, mais oportunidades circulares são perdidas na fase de fabricação (EMF, 

2013). 

Não apenas sob a questão financeira de materiais o empreendedorismo circular deve 

focar suas análises, tendo em vista que nos últimos anos, segundo Ramos et. al., (2020), 
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empresas emergentes e de pequeno porte têm sido redescobertas nos sistemas locais como um 

fator fundamental para o desenvolvimento de uma comunidade, ao inserir-se em redes 

relacionais. 

Uma Economia Circular pode ser fonte de maior criação de empregos locais, 

especialmente, segundo EMF (2013), em empregos de nível básico e semiqualificados, o que 

resolveria um sério problema enfrentado pelas economias dos países desenvolvidos, por 

exemplo, nas atividades de coleta e triagem. Inicialmente, este impacto seria modesto e a partir 

de mercados de nicho, por exemplo, cultivo de tomates em estufa, itens de moda específicos; 

porém, em aproximadamente 15 anos esses novos modelos de negócios provavelmente 

ganhariam uma vantagem competitiva crescente, devido à inerente geração de alto valor a partir 

de cada unidade de recursos. Espera-se que tal viabilização de um ciclo inverso crie empregos 

adicionais localmente, atingindo o fenômeno da escassez deste tipo de posição em países 

desenvolvidos. 

 De acordo com a EMF (2013), Agência de Gestão diz que 28.000 empregos foram 

criados na França nos últimos 20 anos em coleta e triagem apenas no setor de embalagens, e 

dados obtidos pela Sita Group, calcula que cerca de 500.000 empregos foram criados pela 

indústria de reciclagem na EU, e a empresa Defra estima que 35 mil novos empregos possam 

ser gerados em torno de tecnologias e atividades relacionadas à digestão anaeróbica, 

fomentando-se indiretamente campos como logística, provedores de tecnologia e testagem de 

qualidade. Ao considerar que o julgamento humano é essencial em um contexto da Economia 

Circular, estes números de ocupações têm potencial de crescimento. 

 Ao analisar alguns padrões que lideraram mudanças em padrões na sociedade, a EMF 

(2013), reflete que a mudança pode surgir por meio de uma reação a choques externos, como 

uma escassez de alimentos ou desastres naturais, ou pode vir por intermédio de uma alteração 

nas preferências dos consumidores, ou por uma tecnologia disruptiva. A mudança também 

poderia vir como uma revolução nos padrões de fabricação silenciosa, mediante uma cultura de 

compartilhamento de conhecimento. Por fim, todas as barreiras à Economia Circular precisam 

ser mais bem identificadas e exploradas, considerando o compromisso dos diferentes atores 

envolvidos (EMF, 2013).  

 2.2.2 Atual sistema político-econômico: barreira ou oportunidade 

 Como todo agente inserido em um meio social, a atuação empreendedora exercerá 

influência na evolução das dinâmicas econômicas e sociais ao seu redor, como também sofrerá 

influência por estas mesmas estruturas. De acordo com (Beveridge e Guy 2005), esta interação 
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entre motivações individuais para a atividade empresarial e o contexto econômico e social mais 

amplo no qual os indivíduos operam é um tema comum na literatura. Diversos fatores na 

sociedade podem ser considerados como fontes de pressão sobre estes agentes, podendo-se citar 

como exemplo, segundo Pastakia (2002), os vários poderes de investidores, consumidores, 

sociedade civil e agências reguladoras, bem como o contexto político vivenciado. De acordo 

com Beveridge e Guy (2005), seria no estudo destas interações, entre as dimensões psicológicas 

e socioeconômicas, que possibilitaria identificar, conceituar e promover as formas de atividade 

empresarial inovadoras que levam a práticas industriais mais sustentáveis. 

 Observar, por exemplo, evidências crescentes de degradação ambiental ao mesmo 

tempo que surgem desenvolvimentos de mercado em energia renovável, células combustíveis, 

construção verde, alimentos naturais, entre outros, sugere uma importância crescente do 

empreendedorismo ambiental (DEAN; MCMULLEN, 2007). Em termos schumpterianos 

clássicos, poder-se-ia supor que uma ação ambiental de destruição criativa pode ser a base para 

uma nova forma de capitalismo baseada em atividades inovadoras (HOOGENSTRIJD, 2019), 

em que estes empreendedores seriam uma espécie de agentes disruptivos que substituiriam 

modelos de negócios e transformariam as expectativas estabelecidas de usuários (WILLIS et 

al. 2007). Para Parrish (2007), seria possível inclusive prospectar aos empreendedores um papel 

na reformulação de mudanças qualitativas nas estruturas e operações de empresas, gerando 

mudanças culturais relacionadas à modernização ecológica. 

 O nicho de empreendedores ambientalmente sustentáveis transformaria regimes 

tecnológicos mediante o foco nas tensões dentro do regime inserido. Estas tensões seriam 

produto das circunstâncias em mudança no cenário sociotécnico mais amplo, onde novas 

tendências, como por exemplo, o aumento da conscientização ambiental, a política de mudanças 

climáticas e a mudança para uma economia de baixo carbono, desafiam os regimes tecnológicos 

existentes (GIBBS, 2015).  

 O potencial que as mudanças tecnológicas exercem como auxiliar nas soluções 

ecológicas é visto de forma otimista no discurso acadêmico relacionado à modernização 

ecológica (ROBERTS E COLWELL, 2001). Porém, ela por si só não é a garantia de sucesso 

da empreitada, pois conforme Downing (2005), assim como toda agência, os empreendedores 

dependem, na maioria das circunstâncias, da obtenção de legitimidade, em que enquanto não 

sejam confirmados socialmente, geralmente podem parecer mal-intencionados ou desajustados 

até que, uma vez confirmados, podem inclusive adquirir o aspecto de visionários. 

 Para Dean e McMullen (2005), as falhas e imperfeições do mercado são o mar de onde 

se obtém as oportunidades, e os problemas ambientais seriam resultado, não da tendência 
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natural dos seres humanos a abusar do meio ambiente, mas de uma concepção inadequada de 

empreendedorismo, ou seja, no erro em não reconhecer a eficácia do processo empreendedor 

no desenvolvimento de mercados para recursos ambientais e na preservação de seu valor para 

as gerações presentes e futuras. 

 Se por um lado estas tensões podem sugerir oportunidades para a atuação dos 

empreendedores, por outro lado, este nicho pode encontrar dificuldades de abrir espaço no 

mainstream (SMITH, 2003). De fato, para Shove (1998), os contextos sociotécnicos existentes 

fecham espaços para abordagens alternativas. Ou seja, o reconhecimento das falhas e 

imperfeições do mercado faz parte do processo, caracterizando-se como uma etapa fundamental 

inicial, porém, não é o suficiente para prosseguir na ação caso o contexto inserido não apresente 

as condições necessárias de implementação da oportunidade visualizada. 

 Há diversos aspectos que podem ser considerados ao se refletir sobre quais seriam estas 

barreiras e os motivos que a levam a existir. Gibbs (2015), reforça a ideia de que os 

empreendedores da área ambiental enfrentam desafios adicionais comparados aos 

empreendedores convencionais, ao considerar que, embora o desafio da criação de mercado, 

melhoria de produtos e processos seja verdadeiro para todos os empreendedores, a comunidade 

financeira, por exemplo, ainda não está madura o suficiente para financiar inovações 

ambientais, assim como o papel destes empreendedores ainda gera confusão na comunidade 

comercial convencional (LINNANEN, 2002).  

 Ainda neste mesmo cenário da questão de financiamento, consultores e financiadores 

reconhecem que as empresas ambientais acabam estando sujeitas a encargos financeiros 

adicionais e, portanto, menos propensos a crescer e fornecer um retorno financeiro adequado 

de seus investimentos (COHEN, 2006), fato este que pode prejudicar o seu  desenvolvimento 

por, segundo Randjelovic et al. (2003), acabar exigindo períodos mais longos para alcançar o 

avanço do mercado do que empresas convencionais, desestimulando investidores que exigem 

um retorno mais rápido de seus investimentos. 

 Smith (2003) sugere que para mudanças radicais em regimes tecnológicos sustentáveis 

é necessário transformações paralelas no cenário sociotécnico da política, instituições, 

economia e valores sociais, sem as quais, é improvável que as primeiras prossigam. A transição, 

portanto, não é inevitável, mas o resultado depende da luta entre a agência e as relações de 

poder, algo que pode estar oculto pelas abordagens estratégicas de gerenciamento de nichos que 

extrapolam os estudos históricos (SHOVE; WALKER 2007).  

 Eckhardt e Shane (2003) destacam dois assuntos quanto às fontes de oportunidades no 

empreendedorismo: o primeiro trata dos choques exógenos que alteram a demanda e a oferta, 
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ou seja, os gostos e as preferências dos consumidores, ou o surgimento de novos produtos e 

tecnologias de processo respectivamente, já que as mudanças resultantes na estrutura do 

mercado produzem oportunidades de ação empreendedora; enquanto que o segundo foca nas 

assimetrias na percepção dessas mudanças de mercado resultantes de diferenças individuais em, 

por exemplo, conhecimento (Hayek, 1945) ou atenção (Kirzner, 1973, 1985). 

Para De Jesus e Mendonça (2018), o termo “alavancas” pode ser remetido a fatores que 

não somente oportuniza, mas também estimula a transição para uma Economia Circular, na 

medida em que impedimentos que dificultam as transições para uma Economia Circular podem 

ser remetidos ao termo “barreiras”. Os dois autores citados anteriormente realizaram uma 

pesquisa, na qual por meio de uma revisão de literatura tanto em trabalhos acadêmicos como 

não acadêmicos, propuseram uma estrutura para análise das principais evidências que 

contribuem ou dificultam o desenvolvimento de uma eco-inovação direcionada à EC. 

Assim, De Jesus e Mendonça (2018) estabeleceram quatro principais categorias de 

alavancas e barreiras para Economia Circular, sendo elas: a) tecnológicos; b) econômicos/ 

financeiros/ mercado; c) institucional/ regulatório e d) social/ cultural.  

 A partir da apresentação deste diagnóstico do cenário, percebe-se que compreendê-lo 

não envolve um cálculo básico. Os agentes inseridos neste campo do empreendedorismo 

sustentável, e consequentemente, na Economia Circular, necessitam saber balancear diversos 

entendimentos, por exemplo, não apenas sobre o contexto sociotécnico no qual está inserido, 

mas também suas próprias ambições e capacidades técnicas.  

 De acordo com Cohen e Musson (2000); Lahdesmaki (2005), tem-se ainda pouco 

entendimento de como a interação entre as dimensões interna e externa conduzem à atividade 

empreendedora no campo ambiental, ou seja, como estes empreendedores impõem sua visão 

do mundo aos outros, assim como os fatores externos influenciam estes indivíduos específicos. 

Pouco desenvolvido também é a ideia de como os empreendedores se envolvem em entender 

seus negócios para si mesmos e para os outros e como (ou se) eles desenvolvem uma identidade 

coerente à medida que procuram conciliar ser empresário e ambientalmente consciente. 

 Pastakia (2002) sugere que deve haver uma confluência entre as ideais pessoais e um 

contexto apropriado para que o empreendedorismo ambiental floresça. Já que sem um ambiente 

socioeconômico favorável que possibilite a operação e obtenção de lucro, os direcionadores 

internos para implementar a sustentabilidade podem permanecer inativos (Cohen e Musson 

2000), assim como as vantagens econômicas do ambiente, caso surjam, não serão acessadas a 

menos que indivíduos e organizações possuam a motivação interna necessária (BEVERIDGE 

e GUY 2005). A presente pesquisa, assim, prossegue no próximo capítulo na exploração de 
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aspectos do perfil do empreendedor e da identificação de oportunidades aplicados ao contexto 

ambiental. 

 2.2.3 A identificação de oportunidades e o perfil do empreendedor na EC 

 Atualmente o fenômeno do empreendedorismo é encontrada em toda a atividade 

comercial. As motivações que levam ao seu surgimento são das mais variadas, de acordo, por 

exemplo, com o setor de atuação e a orientação interna dos objetivos perseguidos 

(HOOGENSTRIJD, 2019). 

 Adentrando no campo da Economia Circular, de acordo com Hoogenstrijd (2019), há 

pouca pesquisa específica sobre o empreendedorismo nesta área e nenhuma definição clara 

quanto ao que seria um empreendedor circular. Talvez por isso, estes agentes envolvidos na 

circularidade frequentemente são colocados no campo do social (Social Enterprise NL, 2018), 

porém, argumenta-se que seja preciso uma análise separada desse novo tipo de empreendedor 

(HOOGENSTRIJD, 2019). Considerando que o campo do social volta suas atenções para 

outros aspectos além do meio ambiente e não necessariamente se apropria de modelagens 

circulares em suas estratégias, é necessário que características próprias dos atores deste campo 

do empreendedorismo circular sejam identificadas para que se esclareça as motivações e outros 

fatores que influenciam em suas estratégias específicas. 

 Segundo Gast, Gundolf e Cesinger (2017), pesquisas sobre start-ups relacionadas à 

sustentabilidade e indivíduos que desenvolvem alternativas sustentáveis, apontaram que esses 

tipos de empreendedores diferem do empresário comum à procura de lucros. Linnanen (2002), 

sugere que os empreendedores da área ambiental diferem-se dos convencionais no sentido de 

não serem movidos apenas pelo desejo de ganhar dinheiro, mas sim pelos seus próprios valores 

individuais, pelo menos em relação à preocupação com o meio ambiente. O que pode significar 

que suas atividades precisam ser medidas por intermédio de outros critérios de sucesso não-

financeiros, como por exemplo, inclusão social em vez de maximização de lucro, ou uso de 

materiais secundários em vez de penetração nas vendas (GIBBS, 2009). Segundo Walley e 

Taylor (2002), os empreendedores verdes podem apresentar motivações mistas, difíceis de 

separar, como de motivos verdes, éticos e sociais. 

 Segundo Friedman e Phillips (2003), os empreendedores da área ambiental muitas vezes 

rejeitam o fato de serem entendidos como empreendedores, caso o contexto apresente a 

conotação de maximização de lucro, materialismo e comportamento agressivo; e Schaltegger 

(2002) argumenta que estes empreendedores enxergam essas tensões, entre seus ideais pessoais 

e o contexto econômico e social mais amplo, como fonte de tensão criativa. 
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 A partir do questionamento do como os empreendedores identificariam oportunidades 

para um novo investimento, Baron (2006) realizou um estudo de caráter mais subjetivo no qual 

relaciona o processo de reconhecimento de oportunidades a uma estrutura cognitiva, 

argumentando sobre a importância do estudo sobre a natureza interna da visualização das 

oportunidades frente aos padrões de mudança na sociedade. 

A identificação de oportunidades para Baron (2006) seria um passo fundamental e 

inicial em um processo empreendedor, no qual ele destaca a existência de três fatores como 

essenciais: envolver-se em uma busca ativa por oportunidades; atenção às oportunidades (ou 

seja, a capacidade de identificá-las quando surgirem); e conhecimento prévio de mercado. 

Baron (2006) define Identificação de Oportunidades como um processo cognitivo por 

meio do qual indivíduos concluem que uma oportunidade foi identificada. Oportunidade, por 

sua vez, é definida por vários autores como composta de três características centrais: valor 

econômico essencial (a capacidade de gerar lucro), novidade (algum produto, serviço, ou 

tecnologia que não existia anteriormente), aceitabilidade e percepção (por exemplo, a 

moralidade e legalidade do novo produto ou serviço vistos pela sociedade). Vale destacar que 

o reconhecimento de oportunidade é considerado apenas a etapa inicial de um processo 

contínuo e é distinto tanto da avaliação detalhada da viabilidade e potencial valor econômico, 

quanto das etapas práticas de desenvolvimento mediante novos empreendimentos 

(ARDICHVILI, CARDOZO, & RAY 2003). 

 Uma oportunidade para ação empreendedora na área ambiental, poderia ser por 

intermédio da identificação de oportunidades nas atuais falhas de mercado, em que, segundo 

Dean e McMullen (2005), propõem que apenas o fato do crescente desejo dos atores do mercado 

pela cessação de atividades ambientalmente degradantes já indica um cenário favorável à 

exploração de oportunidades pelos empreendedores que possam levar ao aprimoramento da 

sustentabilidade ecológica. Segundo Dean e McMullen (2005), enquanto a literatura sobre bem-

estar e economia ambiental traz uma compreensão da natureza das falhas de mercado e das 

obstruções que as produzem, a literatura sobre empreendedorismo sugere por que essas 

obstruções representam oportunidades e como os empreendedores as superam.  

Ao trabalhar as características de uma orientação empreendedora a partir de uma 

perspectiva de modelos de negócios inseridos na EC, Cullen e De Angelis (2020), aprofundam 

o conceito de Empreendedorismo Circular, cuja definição de acordo com Zucchella e Urban 

(2019), neste mesmo estudo seria um processo de exploração e operação de oportunidades no 

domínio da EC, cujas evidências empíricas de como esta ação se daria através de modelos de 
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negócios inovadores, ainda é limitado; e seguindo a tendência do desenvolvimento evolutivo, 

estas mesmas autoras consideram a implementação dos princípios da circularidade nas práticas 

empresariais, um meio qualificado para alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável. 

Segundo Zucchella e Urban, (2019), o contexto é um aspecto fundamental ao 

empreendedorismo devido à análise das oportunidades ou restrições que se apresentam ao 

mesmo. E no que tange ao Empreendedorismo Circular, o tema torna-se desafiador por diversos 

motivos, entre os quais as autoras destacam: em primeiro lugar, os objetivos das empresas na 

atualidade ainda voltam-se, majoritariamente, para um desempenho econômico e financeiro ao 

invés de se direcionarem para uma responsabilidade socioambiental; em segundo lugar, a 

revolução digital que promove cada vez mais interconexões globais densas em todo o mundo, 

abre a possibilidade de um manuseio socioeconômico, e dificuldade de controle sobre novos 

sistemas; e em terceiro lugar a economia cada vez mais aberta pode reforçar a concorrência 

entre atores em nível mundial. Neste complexo sistema, ainda de acordo com as mesmas 

autoras, o Empreendedorismo Circular é um elemento que surge propondo um repensar dos 

padrões de estruturas e contexto, em que, evidente ainda não existe nenhuma prática ou modelo 

único, sabe-se, contudo, que a empresa por si só permanece um sistema aberto com inúmeros 

fluxos de troca com o ambiente (entradas e saídas). E, pela EC ser inclusiva, por sua própria 

essência, o empreendedorismo circular torna-se a criação de um empreendimento responsável, 

em que não se aplica apenas a empresas jurídicas registradas, mas também a outros tipos de 

organizações como ONGs, instituições territoriais, associações políticas, entre outros. 

Enquanto uma gestão circular seria a sustentação de um manuseio responsável na 

empresa, o empreendedorismo circular seria promovido por meio da circularidade de ideias, 

expertises e serviços. Levando-se em consideração que recursos socioeconômicos não são 

fatores obtidos de forma espontânea do meio-ambiente, mas sim, fruto de uma construção, o 

empreendedorismo circular deve correlacionar-se, principalmente, com uma gestão estratégica 

ética, (ZUCCHELLA e URBAN, 2019). O empreendedor, de acordo com as autoras, ao analisar 

os movimentos de entradas e saídas entre o meio e o seu empreendimento, torna-se um 

importante "ativador" de fatores de regulação, cuja responsabilidade necessária engajada 

equipara-se a de uma liderança, sendo esta necessária para uma mudança paradigmática 

almejada. Esta atitude envolveria ações como a definição de uma direção para a organização; 

esclarecer e alinhar a equipe por meio do diálogo; motivação da equipe para tomada de ação; e 

por fim, conduzir a gestão da complexidade entre a organização e o meio inserido.  

Sob esta mesma linha de análise de características do empreendedor sob a lógica da EC, 

o artigo de Cullen e De Angelis, (2020), traz à reflexão o componente Orientação 
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Empreendedora, segundo Smith e Jambulingam, (2018), neste mesmo artigo, seria um fator 

significativo no desenvolvimento de estratégias, adquirindo uma centralidade no 

empreendedorismo, e se manifestaria através da autonomia, competitividade, inovação e 

proatividade. Para Abuja e Lambert (2001), também neste mesmo artigo, uma Orientação 

Empreendedora seria a capacidade de reconhecer oportunidades e agir sobre elas. Por ser a EC 

de natureza colaborativa, desenvolver relações dentro e fora da organização das empresas é uma 

grande responsabilidade do empreendedorismo circular (ZUCCHELLA e URBAN, 2019).  

No entanto, uma exploração de oportunidades, de acordo com George e Bock, (2001); 

Masaro, (2016), é alcançada quando o modelo de negócios projetado permite uma atuação do 

empreendedor, tornando-se um elo entre a inovação e criação de valor de Chesbrough e 

Rosenbloom, (2002), e identificação e exploração de oportunidades de Fiet e Patel, (2008). Para 

Geissdoerfer et al., (2020), Modelos de Negócio Circulares inclui medidas como reciclagem, 

extensão na fase de uso, intensificação no uso de produtos e a substituição de produtos por 

soluções de serviço e software (CULLEN E DE ANGELIS, 2020).  

De acordo com a reflexão anterior, nota-se que o Empreendedorismo Circular, inserido 

sob a lógica de um processo, está vinculado tanto a aspectos subjetivos como a orientação 

empreendedora, como também à gestão, no caso dos modelos de negócios. Tais fatores assim 

pode ser um demonstrativo da relevância de certos fatores para empreender neste contexto da 

EC. Devido à relevância que os Modelos de Negócios adquirem nesta temática, o próximo 

capítulo traz a definição trabalhada deste termo, assim como os conceitos que giram em torno 

da área. 

2.3 Estratégias em Modelos de Negócio 

Define-se convencionalmente Modelos de Negócios, a forma como uma empresa faz 

negócios e são vistos como um importante impulsionador da inovação (BOKEN et. al., 2016). 

A escolha de um modelo de negócio delineia a estrutura do caminho a ser construído (TEECE, 

2010) pelo qual a empresa comercializará as inovações de produtos e tecnologias (BOKEN et. 

al., 2016), ou seja, o mesmo produto ou tecnologia trabalhados por diferentes modelos de 

negócio, trarão diferentes resultados econômicos. Assim, manter a lógica convencional e 

dominante de modelos de negócios pode levar as empresas a perder usos valiosos de uma 

inovação (CHESBROUGH, 2010). Portanto, de acordo com Teece (2010), todo empenho no 

desenvolvimento de novos produtos deve ser associado a definição de estratégias de mercado e 

criação de valor, ou seja, a modelos de negócios, porque a tecnologia ou os produtos por si só 

não garantem o sucesso. 
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Neste cenário, encontra-se uma crescente demanda por parte dos stakeholders quanto a 

adoção de critérios de sustentabilidade por parte das empresas (DeSIMONE e POPOFF, 200). 

A sustentabilidade abrange macro questões como a econômica, a ambiental e a social, cujas 

interconexões, de fato, são destacadas por diversos autores (LOZANO, 2008), entretanto, nota-

se que esta literatura geralmente centra-se na questão ambiental dando pouca atenção à 

perspectiva econômica, principal aspecto previsto pelos modelos de negócio circulares 

(KOMATSU, 2017). 

Os estudos sobre modelos de negócios circulares (MNC), encontram-se atualmente 

muito dispersos, em cujos estudos são encontrados alguns princípios norteadores, taxonomias 

e categorias de MNC, porém, ainda não sendo possível um alinhamento entre eles (KOMATSU, 

2017). 

Segundo Bakker et. al., (2014), a abordagem da estratégia circular difere-se da 

abordagem linear na medida em que, enquanto a última tem como objetivo de negócio a geração 

de lucro com a venda de artefatos, a primeira propõe a geração de lucro a partir dos fluxos de 

materiais e produtos ao longo do tempo. Percebe-se, que a discussão não recai sobre regras 

convencionais de mercado, como competição e lucro, mas sim, inicia um movimento de 

direcionar a atenção para uma outra lógica de geração de valor. Assim, MNC possibilitam 

maneiras economicamente viáveis de reutilizar continuamente produtos e materiais, usando 

recursos renováveis sempre que possível (BOKEN et. al., 2015). 

Baseado nas estruturas de modelo de negócios de Bocken et al. (2014) e Bakker et al. 

(2014), Bocken et al. (2016), conceituam as estratégias-chave que podem definir a arquitetura 

de um negócio e seus respectivos caminhos para o crescimento. O quadro 4 apresenta a 

classificação dada pelos autores para cada estratégia acompanhada de sua definição: 

Quadro 4. Quadro-síntese conceitual das Estratégias em Modelos de Negócios 

Estratégias de Modelo 

de Negócios 

Definição 

Estratégias de modelo de negócios para reduzir a velocidade 

a) Modelo de acesso e 

desempenho 

Fornecer a capacidade ou serviços para satisfazer as necessidades 

do usuário sem a necessidade de possuir produtos físicos. 

b) Estendendo o 

valor do produto 

Exploração do valor residual de produtos - desde a manufatura 

até os consumidores e, em seguida, de volta à manufatura - ou 

coleção de produtos entre entidades comerciais distintas. Ex: 

remanufatura. 
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c) Modelo clássico de 

longa duração 

Modelos de negócios focados em oferecer vida útil longa ao 

produto, suportados, por exemplo, pelo design para durabilidade 

e reparo. 

d) Incentivar a 

suficiência 

Soluções que buscam ativamente reduzir o consumo do usuário 

final através de princípios como durabilidade, capacidade de 

atualização, serviço, garantias e reparabilidade e uma abordagem 

não consumista de marketing e vendas. 

Estratégias de modelo de negócios para fechar loops 

e) Estendendo o 

valor do recurso 

Exploração do valor residual dos recursos: coleta e fornecimento 

de materiais ou recursos "desperdiçados", para transformá-los em 

novas formas de valor 

f) Simbiose 

industrial 

Uma solução orientada para o processo, preocupada com o uso 

de saídas residuais de um processo como matéria-prima para 

outro processo, que se beneficia da proximidade geográfica das 

empresas 

Fonte: Bocken et. al. (2016), desenvolvido a partir de Bocken et al., (2014) e Bakker et al., 

(2014) 

Bocken et al., (2016) observam que as categorias mencionadas no quadro acima, não 

têm a intenção de apresentar necessariamente inovações completas do modelo de negócios, mas 

sim, elementos-chave das estratégias que podem contribuir para a formação de um modelo de 

negócio circular. Tal classificação simplifica de uma certa maneira toda a complexidade que 

envolve a gestão de uma empresa, não considerando, por exemplo, elementos como 

comunicação e formação de parcerias. Entretanto, a intenção desta pesquisa não é no 

aprofundamento dos aspectos que rondam os modelos circulares, mas sim, iniciar um 

esclarecimento das principais características que formam suas estratégias. 

Desta forma, a classificação de Bocken et. al. (2016), para modelos de negócio 

circulares será utilizado como referência neste trabalho, na medida em que auxilia de forma 

clara uma compreensão conceitual sobre como as empresas têm elaborado novas estratégias 

circulares para geração de valor.  

Na EC o conjunto de ações que aumentam o preço de um produto, serviço ou negócio 

dá-se através da criação de valor, cuja fonte baseia-se no estabelecimento de um conjunto de 

ciclos reversos no interior do sistema, os quais, quatro se destacam: poder do círculo interno; 

poder dos círculos duradouros; poder do uso em cascata e da substituição de materiais na 

entrada; e poder dos insumos puros, não-tóxicos e segregáveis (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2012). A Figura 2 ilustra estas principais fontes de criação de valor.  
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Figura 2. Fontes de criação de valor em uma Economia Circular 

 
(a) Poder do círculo interno. 

 
(b) Poder dos círculos duradouros 

 
(c) Poder do uso em cascata. 

 
(d) Poder dos círculos puros. 

Fonte: Fundação Ellen MacArthur (2012) 

Conforme se observa nas figuras acima, as fontes de criação de valor podem adquirir 

diferentes configurações, e isto deve-se à adequação aos variados quesitos como por exemplo, 

materiais, produtos, processos, entre outros. Nos parágrafos abaixo, cada fonte de valor, 

representadas nos ícones acima, serão explanadas de forma mais detalhada: 

a) Poder do círculo interno: quanto mais próximo do ponto de origem da cadeia de valor 

estiver o reaproveitamento ou substituição de material virgem, maior será a eficiência 

da cadeia de suprimentos (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). Ou seja, 

reparar e manter um produto, como, por exemplo, um automóvel, preserva mais valor 

do que enviar para a reciclagem imediatamente após um período curto de uso, prezando 

assim, ao máximo pela manutenção das propriedades originais dos produtos 

(KOMATSU, 2017). 

b) Poder dos círculos duradouros: refere-se ao prolongamento do uso de materiais, 

componentes e produtos dentro do sistema econômico. Quanto mais tempo um 

determinado fluxo de matéria circular, maior será a maximização dos benefícios 

advindos dos seus respectivos custos de extração (ELLEN MACARTHUR 
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FOUNDATION, 2012). Dessa maneira, segundo Ywasaka (2018), de forma a 

possibilitar a extensão da vida útil de um bem ou serviço, os mesmos devem ser 

projetados para que sejam duráveis, reparáveis, remanufaturáveis e sua manutenção 

precisa ser favorecida por meio do próprio fabricante. Portanto, a intenção é manter o 

produto em seu nível máximo de utilidade ao longo do tempo para evitar a fabricação e 

consumo de novos itens. 

c) Poder do uso em cascata: O potencial para a criação de valor está relacionado aos 

menores custos marginais para o uso do material secundário, em comparação com os 

custos dos materiais primários (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). Bartl 

(2015), cita como exemplo a reutilização de uma roupa de algodão, na qual, após servir 

como roupa de segunda mão, passa ao setor de móveis, como fibra de enchimento para 

estofados, e em seguida pode ser aproveitada como lã-de-rocha para isolamento na 

construção civil. Em cada um destes casos, a entrada de materiais virgens na economia 

é preservada, ao serem substituídos pela reutilização das fibras de algodão em suas 

diversas formas. 

d) Poder dos círculos puros: para que o valor máximo possa ser gerado, todo produto 

precisaria ser composto por materiais puros e de qualidade. Usualmente, os produtos 

pós consumo apresentam uma mistura de materiais, ou porque foram projetados desta 

maneira, ou porque foram manipulados e recolhidos sem nenhuma segregação. Como 

exemplo são as embalagens cartonadas, construídas em três principais componentes 

embutidos em multicamadas (papel cartão, folha de alumínio e polietileno). A economia 

de escala e o ganho de eficiência podem ser alcançados por meio de melhorias tanto na 

concepção do projeto original dos produtos quanto por meio de modelo de gestão e de 

gerenciamento dos resíduos sólidos (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). 

 Estas estratégias de geração de valor, idealmente, devem ser planejadas antes da etapa 

de implementação e início das atividades. Conforme argumenta Lovins et. al., (2014), as 

estratégias de design e modelo de negócios precisam ser implementadas em conjunto. Ou seja, 

é importante possuir uma visão geral focada na circularidade já na etapa de implementação, já 

que isso permitirá capturar o potencial comercial da economia alinhado ao objetivo geral de 

redução das pressões ambientais.  

 O objetivo de transpor do plano conceitual ao aplicado apresenta enormes desafios tendo 

em vista o caráter exploratório da situação do campo de pesquisa. Linder e Williander (2017), 

por exemplo, identificaram que, apesar dos MNC baseados na remanufatura e reutilização 
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prometerem reduções significativas de custos, como reduções radicais no impacto ambiental, 

não se observa uma adoção de tais medidas de forma generalizada na indústria, por envolver 

restrições como: interesse do cliente, necessidade de expertise tecnológica, imprevisibilidade 

de um fluxo de retorno dos materiais (o que impacta no planejamento da capacidade), 

vulnerabilidade da moda, capital amarrado (se a oferta for alugada, em vez de vendida, um risco 

financeiro é transfere do cliente para o produtor (MONT et al. 2006; BESCH, 2005), entre 

vários outros fatores. 

Trabalhar as estratégias sob um nível superficial, portanto, não é suficiente para alcançar 

a eficácia que exige a modelação de um negócio circular, tendo em vista, a necessidade da 

incorporação de uma visão que forneça a amplitude e a profundidade necessária das implicações 

de seu negócio no meio ambiente desde o início.  

 Segundo Bocken et. al., (2015), a mudança para uma Economia Circular é 

inerentemente complexa e o pensamento sistêmico é essencial para entender o impacto mais 

amplo da estruturação dos modelos de negócios na sociedade, especialmente porque eles estão 

inter-relacionados, em que a introdução de estratégias circulares nas empresas terá efeitos muito 

além dos limites organizacionais. Tal afirmação, assim, vai de encontro com o conteúdo 

explanado anteriormente por Lovins et. al., (2014), tendo em vista que a mentalidade circular 

necessária de ser incorporada desde o início da trajetória envolve a compreensão desta 

abrangência sistêmica das interações econômicas na qual a iniciativa de negócio está fazendo 

parte. 

 A modelação de um negócio, assim, é desenvolvida a partir do estudo de indivíduos que 

captam informações necessárias do ambiente alinhadas ao seu objetivo. As estratégias 

envolvendo modelos de negócios fazem parte deste movimento de construção, e sua 

implementação pode sofrer barreiras ou desenvolver oportunidades dependendo da sua 

interação com o meio ambiente no qual está inserido.  

 De forma a abranger a relação existente em todo o conteúdo teórico explanado neste 

capítulo alinhado com o objetivo da pesquisa, foi gerado uma estrutura conceitual na qual as 

informações foram trabalhadas sob um formato visual, numa tentativa de auxiliar a 

compreensão das conexões chaves. Tal estrutura será apresentado a seguir, no próximo subitem. 

2.4 Estrutura Conceitual 

 Tomando-se como base a discussão entre empreendedorismo na Economia Circular, 

esta pesquisa busca desenvolver uma melhor compreensão do atual retrato de aspectos chaves 

do contexto no qual estes agentes estão inseridos. A conexão entre estes elementos está 
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esquematizada na Figura 3. Este modelo será utilizado como um guia para auxiliar a visualizar 

como estas interações serão trabalhadas e influenciam na jornada do indivíduo, espera-se que 

insights possam ser obtidos a partir destas correlações e um melhor entendimento sobre como 

buscas são realizadas e soluções encontradas em um contexto um tanto desafiador como parece 

ser o da Economia Circular. 

Figura 3. Estrutura Conceitual 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 A Figura 3 propõe os termos centrais que norteiam a presente pesquisa. De forma a obter 

uma primeira visão abrangente do processo empreendedor, o círculo externo foi formatado por 

três expressões que representam a lógica desta pesquisa e conduziu a busca pelas informações, 

ou seja, compreender em um primeiro momento o problema identificado pelo empreendedor, 

qual a respectiva solução rentável apresentada por ele e quais as possíveis barreiras e 

motivações contextuais estão envolvidas neste processo. Cada agrupamento de termos 

presentes na parte interior do círculo representam os respectivos critérios definidos para 

caracterizar melhor cada etapa desta processo inicial, ou seja, para uma melhor compreensão 

do problema identificado pelo empreendedor busca-se definir qual a atividade econômica 

exercida, qual período e país de origem do artigo estudado; para uma melhor compreensão da 

solução apresentada pelo empreendedor frente ao problema identificado, busca-se definir qual 

o ciclo de materiais e/ou modelo de negócio circular trabalhado na proposta; e por fim, busca-
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se captar cada fator contextual externo que estaria impactando na atuação empreendedora, 

envolvidos em possíveis macro áreas como economia, política, cultura, entre outros. Assim, 

como representam as linhas no interior do círculo, toda a interação destes fatores tem como 

objetivo convergir para entender o que gira em torno do empreendedorismo na Economia 

Circular. Observa-se também que esta sistemática envolve a influência tanto de fatores micros, 

como a percepção dos problemas e sua conexão com soluções circulares, como também, macro 

fatores que provém de fontes externas da sociedade. 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 A presente seção irá descrever a metodologia adotada por esta pesquisa. Primeiramente 

será apresentada a escolha da abordagem metodológica mista, seguido por uma descrição do 

processo de coleta de dados em fontes bibliográficas e documentais por meio de uma revisão 

sistemática de literatura, finalizando com a descrição do processo de análise de dados. 

3.1 Abordagem Metodológica 

 Segundo Creswell (2010), uma pesquisa pode ser qualitativa, quantitativa ou mista. A 

escolha pela abordagem mista deve-se a uma melhor interpretação dos resultados pelo 

cruzamento dos dados qualitativos e quantitativos obtidos. Adotou-se para esta abordagem a 

estratégia de triangulação concomitante, ou seja, os dados quantitativos e qualitativos são 

coletados concomitantemente e depois comparados com o objetivo de determinar 

convergências, diferenças e combinações (CRESWELL, 2010).  

 Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa uniu aspectos da pesquisa bibliográfica 

e documental, alicerçado em materiais já publicados como artigos científicos acadêmicos, livros 

e em documentos como relatórios oficiais. 

Para a sistematização dos artigos científicos, a revisão bibliográfica sistemática 

constituiu-se como o método de pesquisa. Segundo Conforto; Amaral; Silva (2006) a revisão 

bibliográfica sistemática fornece as bases teóricas do estudo, facilita a compreensão e avaliação 

do conhecimento de um determinado assunto já existente, assim como identificação de 

possíveis lacunas, auxilia no surgimento de evidências, na elucidação dos fatores que justificam 

o estudo e das contribuições para a área; além de contribuir para uma melhor definição e 

estruturação do método de pesquisa. 

 A partir do conhecimento dos principais fatores bibliométricos, o passo seguinte foi 

composto pelo levantamento e análise dos principais aspectos relacionados ao contexto da 
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atuação, como a atividade econômica exercida pelo empreendimento, quais problemas nesta 

área foram identificados pelo empreendedor; como as soluções circulares foram propostas por 

meio de estratégias de produto e/ou modelos de negócio. 

 Após este levantamento, as variáveis foram agrupadas e classificadas para possibilitar 

a organização e visualização dos vínculos entre os aspectos relacionados anteriormente. 

3.2 A Revisão Sistemática 

 O método de revisão sistemática de literatura foi utilizado nesta pesquisa para analisar 

a bibliografia concernente ao contexto na implementação das soluções circulares pelos 

empreendimentos. Segundo Denyer e Tranfield (2009), este método utiliza uma sequência de 

etapas específicas para a obtenção de resultados relevantes sobre um tópico específico de 

maneira a evitar vieses, garantindo assim, segundo González et al., (2010), uma completude da 

revisão. As etapas da revisão sistemática foram baseadas em Tranfield et al. (2003), que 

compreendem o planejamento; pesquisa; triagem; e extração/síntese/relatórios. A execução das 

fases de Tranfield et al., (2003), adaptadas para a presente pesquisa será descrita a seguir: 

 A partir da pergunta de partida: Como se caracteriza o atual cenário das publicações 

que tratam sobre a criação de empreendimentos que modelam suas soluções na Economia 

Circular? Foram definidos os seguintes termos chaves para a busca na literatura científica: 

"circular economy" AND entrepren*. Como bases de dados para a busca foram selecionadas a 

Web of Science - WoS (apps.webofknowledge.com), e a Scopus (www.scopus.com), devido 

ao extenso alcance que estas bases têm com publicações relacionadas ao tema. O Quadro 5, 

apresenta o protocolo utilizado para pesquisa nos bancos de dados. 

Quadro 5. Protocolo para pesquisa de banco de dados 

Banco de dados Tópicos de seleção Resultados 

Web of Science Título; Resumo; palavras-chave; documento: 

artigos; idioma: inglês. 

45 

Scopus Título; Resumo; palavras-chave; documento: 

artigos; idioma: inglês. 

50 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Critérios de inclusão e exclusão foram elaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa para facilitar a fidelidade e objetividade na leitura e seleção.  



45 
 

 Este processamento da leitura e triagem foi conduzido via aplicação de filtros: o 

primeiro correspondeu à verificação na leitura do título, no resumo e nas palavras-chave dos 

artigos se há presença dos termos Economia Circular e Empreendedorismo, e se há alguma 

descrição do problema identificado, atividade econômica ou ramo do negócio inserido. No filtro 

2, foi considerado como critério a presença de uma proposta/solução apresentada pela 

organização inserida na Economia Circular. Possíveis particularidades vivenciadas pelos 

empreendedores no processo de implementação da sua solução, como barreiras e oportunidades 

também foram levados em consideração. E por fim, no filtro 3, foi realizada a leitura integral 

para a análise dos dados finais. 

 A Revisão sistemática de Literatura iniciou-se em julho de 2020 e foi finalizada em 

agosto de 2020. 

 Os artigos foram agrupados e categorizados baseados nos aspectos mencionados na 

tabela. Além disso duas análises distintas foram conduzidas paralelamente: uma descritiva e 

uma análise temática. A análise descritiva procura agrupar as características bibliométricas 

padrões, fornecidas pelas bases de dados consultadas, como ano da publicação, país de origem 

e periódico. Estudar os atributos de um conjunto estratificado da produção científica, mostra-

se relevante por, segundo Pao (1989), demonstrar ao longo do tempo, modelos de 

comportamento que se instituíram em padrões de análise dados. A partir destes padrões foram 

estabelecidos três princípios de comportamentos: a Lei de Lotka, a qual propõe que uma relação 

entre uma alta produção a partir de um número restrito de pesquisadores; a Lei de Brandford, a 

qual propõe identificar a extensão de publicação de assuntos específicos em artigos científicos 

de revistas especializadas; e a Lei de Zipf, a qual consiste em medir a frequência do 

aparecimento das palavras em diversos textos (JÚNIOR et. al., 2014). Tais leis se tornam parte 

das referências conceituais para o diagnóstico dos dados do capítulo Resultados, fornecendo 

regularidade à expressão bibliométrica. Já a análise temática, foi formada a partir do 

estabelecimento de categorias adequadas ao cenário trabalhado nesta pesquisa, como a 

Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), os modelos de negócio baseados em Bocken et. al. (2015), 

desenvolvido a partir de Bocken et al. (2014) e Bakker et al. (2014) e os ciclos dos materiais 

baseados no trabalho da EMF, 2015. O Quadro 6 traz um esquema das categorias utilizadas 

neste trabalho, com a respectiva descrição de cada item e, em seguida, explana-se mais 

detalhadamente as categorias temáticas utilizadas. 
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Quadro 6. Categorias utilizadas na análise descritiva e temática 

Categoria descritivas Descrição 

Ano Ano da publicação 

País origem da publicação País origem da publicação 

Periódico Revista de publicações dos artigos coletados 

Categoria temáticas Descrição 

Atividade Econômica Classificação da Atividade Econômica, segundo o 

CNAE 2.0 - IBGE 

Problema/Oportunidade do setor Qual a oportunidade identificada pela PME 

Solução proposta Ferramenta ou estratégia apresentada, a partir dos 

modelos de negócio de Bocken et. al (2016), e dos 

ciclos de materiais de EMF (2015) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Para classificar a Atividade Econômica exercida pelo empreendimento foi utilizada a 

Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE 2.0) do IBGE. Esta classificação, 

segundo o IGBE (2007), fornece uma base padronizada para coleta, análise e disseminação das 

estatísticas relativas à atividade econômica e é adotada pelo Sistema Estatístico Nacional. Por 

mais que seja um documento com foco de análise em território nacional, teve por objetivo dotar 

o País com uma classificação sincronizada com as alterações introduzidas na versão 4 da 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas 

(CIIU/ISIC), o que padroniza internacionalmente a classificação e fornece consistência para a 

aplicação nesta pesquisa que tem como objeto resultados de empreendimentos em sua maior 

parte estrangeiras. 

Já para análise da solução proposta, a teoria relacionada à classificação adotada (ciclos 

de materiais de EMF (2015) e modelos de negócio de Bocken et. al., (2015)), encontram-se, 

respectivamente, na Figura 1 e Quadro 4 do capítulo Referencial Teórico.  

 A partir, portanto, das categorias de dados temáticos e descritivos, apresentados 

anteriormente, facilita-se a análise da relação entre os fatores resultantes e de uma visão geral 

das principais reflexões levantadas a um novo panorama geral do campo. 

A triagem dos artigos teve como data limite para consulta às bases de dados em 08 de 

agosto de 2020, período este em que foram retornadas 45 publicações pela base Web of Science 

(Wos) e 50 artigos pela Scopus, indicando um total de 95 publicações, sem considerar os 
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resultados distintos. Foram identificados 32 artigos replicados, o que direcionou para a análise 

um restante de 63 publicações.  

 Em seguida, conforme mostra a Figura 4, iniciou-se a aplicação dos filtros a partir dos 

critérios de inclusão e exclusão. No primeiro filtro, a partir da leitura do título, resumo e 

palavras-chaves, foram mantidos 49 artigos por se adequarem aos critérios de inclusão. Deste 

número, dez foram excluídos no segundo filtro, resultando em um total de 39 para leitura 

integral e extração de seus dados para esta pesquisa. A Figura 4 ilustra o desdobramento destas 

etapas cujo detalhamento encontra-se no item referente à Metodologia.  

Figura 4. Metodologia da triagem dos artigos 

Fonte: Adaptado de Klumpp (2014) 

Os motivos para exclusão durante o segundo filtro se deram majoritariamente devido à 

não adequação do assunto ao escopo da pesquisa, ou devido ao âmbito abordado pela pesquisa 

impedir uma análise mais detalhada ao contexto de organizações, por exemplo, ao focar em 

políticas públicas ou urbanismo na Economia Circular, em que o empreendedorismo aparece 

como um fator secundário dos fenômenos estudados. Há ainda a reincidência de alguns estudos 

de caso na EC que também foram excluídos por apresentarem uma perspectiva mais voltada à 

indústria do que às organizações, como simbiose industrial ou eco parques industriais. 

4. RESULTADOS 

Este capítulo descreve os resultados obtidos a partir das bases Scopus e Web of Science 

e divide-se em duas seções: a primeira traz uma análise descritiva em que os dados 

bibliométricos, disponibilizadas pelas bases, foram esquematizadas por ano, país de origem da 
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pesquisa e periódico. Enquanto a segunda seção, a partir dos artigos selecionados para leitura 

integral, traz um agrupamento temático de acordo com a área de atuação econômica e a 

respectiva problemática ambiental identificada pelo empreendedor, e os estudos de caso que 

trabalharam com o ciclo de materiais e modelos de negócio.  

4.1 Grupos de categorias descritivas 

4.1.1 Publicações ao longo dos anos 

O intervalo temporal dos artigos incluídos para revisão se deu entre 2012 e 2020, com 

intervalo médio de publicações entre 1 a 4 artigos. 2017 apresenta um crescimento de 4 vezes 

maior em relação aos intervalos anteriores com 1 publicação por período. O ano de 2018, 

entretanto, destaca-se pela considerável elevação nos resultados de publicações, assim como, 

na manutenção deste ritmo de crescimento nos anos seguintes, variando entre 12 a 16 

publicações anuais. A Figura 5 esquematiza este crescimento das publicações ao longo dos 

anos. 

Figura 5. Quantidade de publicações ao longo dos anos 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Conforme se observa na imagem acima, apesar de 2012 inaugurar as publicações sobre 

o tema, 2016 foi o ano que inicia um movimento ascendente da presença de artigos nas bases 

de dados, tendo os anos de 2017 e 2018 uma representatividade em relação à destacada 

diferença na quantidade de artigos comparados aos anos anteriores. 

A primeira publicação datada do ano de 2012, é um artigo sueco no qual trata sobre a 

necessidade de transformação de aterros sanitários em fonte de materiais valiosos como metais. 
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Para tanto faz uma crítica ao amplo regime sociotécnico que creditou aos aterros sanitários um 

regime de “lixão”, e apela para a solução por meio de uma atividade empreendedora criativa 

que conseguiria originar uma base de recursos a partir da compreensão das propriedades 

emergentes dos materiais descartados. 

A elevação no crescimento de publicações a partir de 2017 pode ser uma consequência 

do lançamento do relatório Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe, 

pela Comissão Europeia em 2014. Tal documento comprometia a Comissão Europeia a 

apresentar até o final de 2015, um pacote de medidas para incorporação das diretrizes circulares 

no continente; e considerando a representatividade, tanto política quanto econômica da União 

Europeia (UE), tal fato pode ter gerado visibilidade e estímulo a pesquisas na área da EC ao 

redor do mundo (IWASAKA, 2018). 

Outro fato político que pode ter contribuído nas publicações da área foi a criação da Lei 

de Promoção da Economia Circular pelo XI Congresso Popular em Pequim em 2008, no qual, 

segundo BARDERI (2017), demonstra os esforços para implementação mediante uma 

estratégia de política nacional.  

Partindo da discussão sobre a vinculação entre empreendedorismo e Economia Circular, 

os artigos do ano de 2017 realizam uma curva ascendente de conhecimento comparados à 

abrangência dos anos anteriores, em que por meio do desenvolvimento de estudos de casos em 

variados campos de atuação, como a indústria da moda, impressão tridimensional (3DPs), 

equipamentos eletrônicos, entre outros, com artigos analisando aspectos como o papel dos 

stakeholders na redução do impacto ambiental por intermédio de modelos de negócios, uso da 

tecnologia a favor do reuso e reciclagem de materiais (3DPs) e inserção da remanufatura em 

modelos de negócio que lidam com equipamentos em suas atividades. Poucos estudos tiveram 

caráter teórico, talvez pelo fato da complexidade e novidade da tecnologia e/ou solução 

proposta, cita-se como exemplo de um artigo teórico o estudo da inserção de biografias nos 

produtos como forma de conectar os diversos componentes que compõem a rede de produção. 

Vale ressaltar que um padrão notado foi a prevalência de atividades econômicas relacionadas à 

Indústria de Transformação de acordo com o CNAE do IBGE (2007). Esta classificação 

também se mostrou predominante em todo o conjunto analisado de artigos, o motivo portanto, 

talvez se deva a relação das atividades de transformação de insumos e materiais em novos 

produtos próprias desta indústria aos princípios da EC. 

Ao longo dos anos seguintes observa-se uma manutenção no padrão das abordagens 

pelos artigos, no sentido da metodologia mais utilizada ser o estudo de caso, o que pode ser um 

demonstrativo da permanência do caráter exploratório da área, porém, com o acréscimo de 
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outros campos de atividades econômicas como agricultura, construção, atividades financeiras, 

e as respectivas novas identificações das problemáticas em curso como falta de terreno, 

materiais com menor impacto ambiental, ou sistema de empréstimo alternativos, entre outros. 

4.1.2 Publicações por país 

O número de publicações por país pretende refletir o grau de envolvimento científico 

do território frente ao conceito da EC, e consequentemente, o quão avançado está a adoção das 

ferramentas circulares no desenvolvimento de suas empresas. A Figura 6, abaixo, esquematiza 

a relação da quantidade de publicações por país de origem: 

Figura 6. Quantidade de publicações por país 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando o gráfico acima, nota-se que os três primeiros países correspondem 

aproximadamente a 37% do resultado. Em seguida estão Polônia e Países Baixos com 4 

publicações para ambas. Tendo 16 países completando a lista restante, representando 76% do 

total dos territórios, porém, a soma da quantidade de publicações representando apenas 47% do 

total, com quantidade variando entre 1 a 3 publicações no período. O Brasil enquadra-se neste 

último grupo citado, com 1 publicação no período estudado. Observa-se também que dos 21 

países listados, 15 se encontram em território europeu, o que corresponde a aproximadamente 

71% do total, o que pode ser um indicativo das iniciativas políticas relatadas no item anterior. 

Observa-se que o Brasil, membro de significativa posição no BRICS, equipara-se a 

outros dois países do mesmo bloco: China e Rússia. Isto pode ser reflexo de sua condição 

semelhante em termos de desenvolvimento político, econômico e ambiental que o leva a adotar 
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uma abordagem mais aproximada a estes dois últimos países citados sobre o tema 

“empreendedorismo e economia circular”, do que aos países em outro estágio de 

desenvolvimento industrial como os EUA e a Itália. 

A posição da China neste gráfico é outro elemento interessante de observar tendo em 

vista que este é um país que se destaca nas pesquisas relacionadas à Economia Circular de uma 

maneira em geral, porém, ao aderir o termo entrepreun* a “circular economy”, os resultados 

caíram significativamente, o que pode ser uma indicação da baixa adesão ao tema. Tal ideia 

está de acordo com Ghisellini, Cialani e Ulgiati (2016), em que dissertam que a implantação da 

Economia Circular na China é resultado de uma estratégia de política nacional, com o governo 

visando transformar não apenas a indústria, mas também a organização socioeconômica em 

todos os níveis, utilizando instrumentos como o “comando e controle” que consiste em 

obrigações e multas em caso de descumprimento, o que difere das políticas americana, japonesa 

e europeia, que praticam a implementação por meio de incentivos de mercado. Além da Lei de 

Promoção da Economia Circular pelo XI Congresso Popular em Pequim em 2008, citado no 

item anterior, há outros exemplos de iniciativas políticas no contexto chinês, como a “Lei de 

Promoção da Produção Mais Limpa” em 2003, e em 2005 a Lei sobre Prevenção da Poluição e 

Controle de Resíduos Sólidos (YUAN; BI; MORIGUICHI, 2006). 

4.1.3 Publicações por periódico 

Os artigos foram publicados no total em 37 periódicos. Entretanto, há de se notar que 

33 destes periódicos correspondem à publicação de apenas 1 artigo cada. Para uma melhor 

visualização dos periódicos mais representativos, aqueles que correspondiam a apenas 1 artigo 

publicado foram agrupados na categoria “outros”. Assim, observa-se que a maior concentração 

de publicações por periódico encontra-se no Sustainability, no qual contabiliza 6 artigos, 

seguido pelo Journal of Cleaner Production, Entrepreneurship and Sustainability Issues e o 

Business Strategy and the Environment com 5, 3 e 2 artigos respectivamente, contabilizando, 

estas quatro primeiras colocações, 16 retornos à busca, ou seja, aproximadamente 33% do total. 

A Figura 7, apresenta a relação entre o periódico e a respectiva quantidade de artigos 

publicados. 
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Figura 7. Quantidade de artigos por periódico 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Observa-se na imagem acima que a Sustainability é a revista com a maior concentração 

de publicações. O escopo desta revista trata sobre sustentabilidade de maneira transdisciplinar 

envolvendo temas como o ambiental, o cultural, o econômico e o social. O Journal of Cleaner 

Production, com 5 publicações sobre o tema, tem como escopo a definição do que seria uma 

prática de produção mais limpa, ou seja, visa prevenir a geração de resíduos, enquanto aumenta 

a eficiência nos usos de energia, água, recursos e capital humano. Já o terceiro periódico, o 

Entrepreneurship and Sustainability Issues, propõe a divulgação das conquistas dos avanços 

científicos ou tecnológicos em ambientes empresariais e industriais, e o desenvolvimento 

cooperativo da implantação de tecnologia sustentável.  

Nos três primeiros periódicos citados acima, percebe-se um tratamento multidisciplinar 

à sustentabilidade, o que permite a emergência da relação entre Economia Circular e 

Empreendedorismo. Assim, no que pese suas particularidades, as publicações no geral discutem 

questões ligadas à problemática que envolve a sustentabilidade, relacionando campos da 

economia, engenharia, sociedade, gestão, entre outras, e discutindo alternativas relacionadas à 

atividade produtiva, o desenvolvimento tecnológico paralelamente à redução de pressão sobre 

os recursos ambientais.  

Ao todo foram trinta e sete periódicos contemplados, porém, como se observa no gráfico 

anterior, a maioria não obteve representatividade, tendo em vista que trinta e três revistas 

registraram apenas uma publicação, conjunto este correspondendo a quase 91% do total. Fato 

este que pode ser tanto um indicativo da multidisciplinaridade do tema, como também, alinhado 
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ao movimento de crescimento de publicações ao longo do tempo, a tendência ao acolhimento 

pelos diversos tipos de revistas ao longo tempo. 

No campo da Bibliometria, a discrepância na representatividade de quantidade de 

artigos publicados por uma minoria de periódicos, incide sobre a lei Bradford, cuja proposição 

é a de indicar a existência de que um pequeno núcleo de periódicos abordaria determinado 

assunto de modo mais extensivo, do que uma ampla região periférica sem representatividade. 

Tal enunciado possibilita áreas de conhecimentos específicos estimar o grau de relevância de 

periódicos que atuam nela, já que uma maior quantidade de publicações de artigos sobre 

determinado assunto tende a indicar, possivelmente, um núcleo de qualidade superior e de 

maior relevância nas áreas do conhecimento (JÚNIOR et. al., 2014). Assim, uma pesquisa sobre 

empreendedorismo e economia circular na pequena base de revistas indicadas na Figura 7, mais 

precisamente, os quatro primeiros colocados, a princípio, possibilita um encontro mais eficiente 

de artigos significativos sobre o tema. 

4.2 Grupos de categorias temáticas  

 A próxima etapa deste trabalho foi o agrupamento em categorias codificadas em cada 

uma das seguintes temáticas abordadas pelos artigos: atividade econômica de atuação, 

problemática identificada e solução adotada por meio dos ciclos dos materiais e/ou modelos de 

negócio.  

 Para uma melhor compreensão do contexto da origem do problema identificado pelo 

empreendedor serão apresentados primeiramente, e na seguinte ordem, os quadros relacionados 

à atividade econômica de atuação e as respectivas problemáticas identificadas. Em seguida 

serão apresentados os resultados relacionados à estratégia adotada. No final deste trabalho 

encontra-se no apêndice A, uma tabela com os resultados compilados cujas implicações mais 

diretamente se relacionam às problemáticas apontadas pelos artigos. 

4.2 Grupos de categorias temáticas 

4.2.1 Atividade econômica de atuação 

 De forma a organizar as áreas de atuação dos empreendimentos, adotou-se a 

Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) estabelecidas pelo IBGE. Em uma 

segunda etapa foi realizado um trabalho de localizar e nomear os problemas identificados pelos 

empreendedores, já que além de isto ser um fator crucial para o desenvolvimento de uma ideia 
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para solucioná-la, está relacionado à respectiva atividade econômica de atuação. Devido a isso, 

o presente resultado traz um demonstrativo desta aplicação.  

 Cada artigo, portanto, teve a sua área de atuação econômica categorizada gerando a 

Tabela 1. Para fins de simplificação da leitura dos resultados que abordam o CNAE, foi adotado 

um esquema de abreviaturas correspondente para cada Classificação de Atividade Econômica 

(CNAE), o qual será utilizado neste capítulo dos resultados. A primeira coluna da tabela traz 

esta correspondência de cada abreviatura para cada classificação econômica. 

Tabela 1. Área econômica de atuação agrupado por quantidade de artigos 

 CNAE QTDE 

A1 Indústrias de transformação 12 

A2 Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 7 

A3 Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 5 

A4 Atividades profissionais, científicas e técnicas 4 

A5 Construção 3 

A6 Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 3 

A7 Vários 1 

A8 Atividades administrativas e serviços complementares 1 

A9 Informação e comunicação 1 

A10 Outras atividades de serviços 1 

A11 Indústrias extrativas 1 

 Total 39 

Fonte: dados da pesquisa 

A Indústria de transformação, atividade econômica que se destacou como análise pelas 

pesquisas envolvidas, tem como definição, segundo o IBGE (2007), atividades que envolvem 

a transformação física, química e biológica de materiais, substâncias e componentes obtidos a 

partir de insumos das atividades agrícolas, florestais, de mineração, da pesca, entre outros, para 

a produção de novos produtos. Geralmente as atividades da indústria de transformação são 

desenvolvidas em plantas industriais, mas também pode ser considerada como atividade 

industrial, a produção manual e artesanal, mesmo quando desenvolvido em domicílios, como 

por exemplo, os ateliês de costura. Assim como atividades envolvendo transformação e 

reconstituição de produtos (ex.: recauchutagem de pneus). 
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Ainda segundo o IBGE (2007), as indústrias de transformação, em geral, produzem bens 

tangíveis (mercadorias); porém, abrange também algumas atividades de serviços, tais como os 

serviços industriais, a montagem de componentes de produtos industriais, a instalação de 

máquinas e equipamentos e os serviços de manutenção e reparação.  

Compreende-se desta definição que a Indústria de Transformação, no geral, lida com a 

transformação de insumos e materiais em novos produtos, contexto este fortemente vinculado 

ao âmbito da Economia Circular, tendo em vista que, segundo a EMF (2013), este movimento 

preconiza o projeto intencional de materiais e produtos duráveis que retenham qualidade e 

energia incorporadas. A Indústria de Transformação assim, englobaria a etapa responsável pela 

produção destes novos tipos de produtos. Dentre as iniciativas abordadas nesta atividade 

econômica, encontra-se a indústria do mobiliário, produção de embalagens de plásticos 

biodegradáveis, marcenaria em PVC, entre diversos outros casos. 

A classificação que consta como segundo lugar no quadro acima compreende, de acordo 

com o IBGE (2007), a exploração ordenada dos recursos naturais vegetais e animais em 

ambiente natural, envolvendo atividades de agricultura, agropecuária, exploração de madeira, 

pescas, entre outros. A correlação desta seção com a Economia Circular torna-se evidente a 

partir de uma perspectiva quanto aos problemas contemporâneos ainda sem solução, como o 

equilíbrio entre o uso de agrotóxicos, desmatamento e monocultura, e a produção econômica. 

A terceira seção da lista, Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, 

destaca-se, nos artigos analisados, principalmente pela problemática da geração de resíduos 

urbanos sem uma solução adequada de tratamento. Segundo o IBGE (2007), esta seção 

compreende atividades de descontaminação do solo; captação, tratamento e distribuição de 

água, a gestão de redes de esgoto como coleta e tratamento; e atividades relacionadas à gestão 

de resíduos gerais, ou seja, de industriais aos domésticos, entre outros.  

Adotando-se as abreviaturas da Tabela 1, montou-se em seguida um quadro detalhado 

no qual identifica por artigo, as áreas econômicas abordadas em cada um e os respectivos 

problemas identificados pelos empreendedores. Cada linha do quadro representa 1 artigo 

analisado. O resultado encontra-se no Quadro 7. 

Quadro 7. Problemas identificados em cada artigo por atividade econômica 

CNAE PROBLEMA IDENTIFICADO 

A1 Falta de embalagem sustentável no mercado 

A1 Não adoção generalizada de modelos de negócio baseados na remanufatura e reutilização 

A1 Resíduo de biomassa 

A1 Resíduo urbano: proliferação de plásticos 
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A1 Como desenvolver links e relacionamentos em diferentes escalas territoriais nas indústrias têxteis e fashion 

A1 Como fortalecer o foco na eficiência de recursos na Ecodesign Directive 

A1 Baixas taxas de remanufatura na indústria de mobiliário 

A1 indústria da moda: como reduzir impactos ambientais e inovar em modelos de negócios 

A1 Modelo atual de produção-consumo têxteis: danos ambientais / isolamento entre as partes interessadas 

A1 PVC: riscos ambientais e à saúde humana determinados pela fabricação, uso e descarte dele ou de seus 

subprodutos 

A1 Produtos são cronicamente instáveis 

A1 Impressora 3D: não há garantia se o seu desenvolvimento levará para a sustentabilidade ou uma produção 

menos ecoeficiente 

A2 Indisponibilidade de terreno para agricultura 

A2 Resíduo de biomassa 

A2 Viabilidade da agricultura circular nas economias emergentes 

A2 Resíduos da colheita de podas de oliveiras 

A2 potencial de colaboração não utilizado entre todas as contrapartes do modelo Quadruple Helix no setor de 

biogás 

A2 Baixos índice de agricultura orgânica contrastando com o aumento da demanda por tais produtos 

A2 Resíduo de biomassa 

A3 O papel da confiança entre stakeholders para o equilíbrio de negócios sob molde social 

A3 Resíduos urbanos / gestão dos aterros sanitários 

A3 Resíduo urbano 

A3 Escassez de água em um contexto de crescente urbanização 

A3 regime de despejo 

A4 Escassez de estudos que reconhecem a contribuição das spin-offs na transição para EC 

A4 O uso sistemático de recursos naturais não renováveis leva ao seu esgotamento. Uma vez consumidos, eles 

não se regeneram em um tempo abrangido pela experiência humana. 

A4 Resíduo urbano 

A4 Desconexão do ecossistema de um produto leva à competição 

A5 Condições inadequadas de moradia e lixo gerado por garrafas de plástico 

A5 O modelo atual de construção civil em concreto 

A5 Resíduo urbano 

A6 Falta de modelo para financiamento circular: PMEs encontram pouca justificativa econômica para se integrar 

a EC 

A6 altos níveis de danos ambientais não são acompanhados por aumento nos investimentos 

A6 modelo tradicional de empréstimo que não considera o engajamento com o meio ambiente e demais 

responsabilidades sociais da empresa 

A7 Como atingir inovação social através de uma ação coletiva a partir de múltiplos valores/atores 

A8 modelo de turismo tradicional que esgotam o meio ambiente 

A9 Acesso limitado a informações e o viés cognitivo limitam a capacidade dos empresários reconhecer e 

desenvolver oportunidades na EC 

A10 Smartphones possuem vida útil pequena e são substituídos frequentemente 

A11 Resíduo Industrial 

Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se na leitura do quadro acima que a especificidade dos resultados relacionados 

aos problemas identificados impede o agrupamento em classificações genéricas. O que, se por 
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um lado, tal fato dificulta a análise a partir do relacionamento de padrões entre grupos, por outro 

lado, tais informações são imprescindíveis para a compreensão do contexto sob um âmbito mais 

específico e aplicado da área. Espera-se que o quadro acima possa auxiliar no surgimento de 

insights, como por exemplo, a relação entre a área econômica do CNAE e os diferentes 

problemas inseridos em cada um, como no caso do CNAE (A2) - Agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca e aquicultura, em que há uma grande variedade de problemas 

ambientas identificados, transitando desde a geração de resíduos agrícolas, à indisponibilidade 

de terra para agricultura, a relação dos stakeholders no mercado de biogás, entre outros. 

4.2.2 Ciclo dos Materiais 

 Os resultados das estratégias adotadas pelos empreendedores foram esquematizadas sob 

dois formatos: o primeiro deles, com fins de obter uma nomenclatura padrão e possibilitar uma 

posterior análise quantitativa, utilizou como base para a nomenclatura: os termos usados pela 

EMF (2015) para os Ciclos Técnico e Biológico; assim como as Estratégias de Modelo de 

Negócios, de Nancy et. al. (2015), desenvolvido a partir de Bocken et al. (2014) e Bakker et al. 

(2014), ambos localizados respectivamente nas Figura 1 e Quadro 4 do presente trabalho. 

Tomando-se como referência o embasamento teórico desenvolvido nos capítulos 

anteriores, apreende-se que esta nomenclatura possibilita abranger as soluções propostas de 

uma forma genérica para todo o campo, porém, ao mesmo tempo, elucidativa ao permitir 

unificar, classificar e analisar os termos. Segundo a EMF (2015), uma Economia Circular, 

restauradora e regenerativa por design, distingue-se entre os ciclos técnicos e biológicos, 

visando manter produtos, componentes e materiais em sua maior utilidade e valor em todos os 

momentos. 

Assim, a Tabela 2, apresenta os resultados por quantidade de artigos que trabalharam 

com os ciclos de materiais, o Biológico e o Técnico, e as respectivas categorias abordadas, ou 

seja, para os fluxos internos do Ciclo Biológico, foram encontradas análises sobre: matéria 

prima bioquímica e digestão anaeróbica; e para o Ciclo Técnico, os fluxos internos: 

Reciclagem, Remanufatura, Reuso, Manutenção, Redistribuição e Outros. 

Tabela 2. Ciclo de materiais e seus respectivos fluxos internos, por quantidade de artigos 

Ciclo dos Materiais Qtde. 

Ciclo Biológico 6 

Ciclo Técnico 15 
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Ciclo Biológico Qtde. Ciclo Técnico Qtde. 

Matérias-primas bioquímicas 4 Reciclagem 9 

Digestão anaeróbica 2 Remanufatura 5 

  Reuso 4 

  Manutenção 3 

  Redistribuição 1 

  Todos 1 

Fonte: dados da pesquisa 

 De acordo com a visualização dos dados acima, o Ciclo Técnico destaca-se nos 

resultados como a abordagem predominante adotada com as estratégias envolvendo ciclos dos 

materiais, representando 71,42% dos resultados obtidos. Dentre eles a Reciclagem e a 

Remanufatura apontam entre os mais utilizados. Dado este que, se por um lado, pode ser 

positivo pelo fato da Reciclagem ser um processo que trabalha com o fechamento do ciclo do 

material, por outro lado, abre espaço para indagação se isto seria um demonstrativo de uma 

falta de planejamento dos produtos que permitam seu reuso, manutenção, etc.; assim como, 

falta de conhecimento por parte dos empresários que privilegiar a hierarquia de tratamentos de 

materiais representa geração de valor (preservação da qualidade do material e aumento do 

lucro), considerando que, devido a Reciclagem se localizar na extremo externo dos ciclos 

técnicos, configura-se geralmente como um processo de alto custo. 

 O Ciclo Biológico mostra-se presente em seis resultados, sendo a maioria deles por meio 

da utilização de matérias-primas bioquímicas e dois resultados por meio da digestão anaeróbica 

(biogás). Tal disparidade talvez se deva à dependência de uma tecnologia e conhecimentos mais 

complexos para alcançar resultados no Ciclo Biológico, como por exemplo, a criação de 

embalagens biodegradáveis para o mercado; em contraste com a acessibilidade e popularização 

de processos e conhecimentos envolvendo o Ciclo Técnico, fatores estes que facilitam a adoção 

de tais medidas. 

 Para uma melhor compreensão, o apêndice A apresenta a relação, por artigo, entre as 

atividades econômicas e as estratégias específicas encontradas para os respectivos problemas 

pelos empreendedores. 

Do total de trinta e nove artigos analisados, vinte e um deles abordaram estratégias que 

foram possíveis de serem enquadradas na classificação de um determinado Ciclo de Material 

(Biológico ou Técnico). De forma a facilitar a visualização desta relação entre as estratégias 

específicas encontradas por cada artigo e os respectivos ciclos de materiais, o Quadro 8 
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apresenta esta identificação de acordo com a ordem do quadro anterior. Devido ao objetivo do 

presente quadro focar nas estratégias relacionadas ao Ciclo dos Materiais, não foram listados 

os casos de artigos que não exploraram esta relação em suas soluções, como por exemplo, por 

terem abordado apenas modelos de negócio. 

Quadro 8. Relação das estratégias para cada problema identificado 

Estratégias adotadas Ciclo do 

material 

Detalhamento 

Aquaponia (alface e tilápia) Ciclo 

Biológico 

Matérias-primas 

bioquímicas 

A valorização da biomassa em cascata a nível territorial Ciclo 

Biológico 

Digestão anaeróbica 

Empreendedorismo em biogás a partir de fertilizantes Ciclo 

Biológico 

Digestão anaeróbica 

Lucro a partir da remoção de resíduos e serviços de saneamento 

comercial para eventos especiais 

Ciclo Técnico Reciclagem 

Capacitar empreendedores quanto às propriedades emergentes da 

deposição e que o valor da terra geralmente excede o valor do conteúdo 

de um aterro. (Mudança sociotécnica) 

Ciclo Técnico Reciclagem 

Desenvolvimento da nanotecnologia a partir de metais preciosos e semi-

preciosos 

  

Ciclo Técnico Reciclagem 

Ciclo 

Biológico 

Matérias-primas 

bioquímicas 

IA: Identificação de materiais para reciclagem de resíduos Ciclo Técnico Reciclagem 

Uso de materiais reciclados, como garrafas de plástico e resíduos 

agrícolas na construção 

Ciclo Técnico Remanufatura 

Gestão da hierarquia de RCD Ciclo Técnico Reuso 

Embalagem de base biológica Ciclo 

Biológico 

Matérias-primas 

bioquímicas 

Remanufatura: sugere-se que redução de material e energia pode chegar 

a 80% com maior lucratividade do que na produção de novos 

equipamentos 

Ciclo Técnico Remanufatura 

Reuso 

Resíduos de biomassa de azeite para a produção de energia Ciclo 

Biológico 

Matérias-primas 

bioquímicas 

Coleta e transformação de resíduos plásticos em novos produtos Ciclo Técnico Reciclagem 

Processos e as interações das partes interessadas Ciclo Técnico Reciclagem 

Padronização de componentes em móveis prontos para montar Ciclo Técnico Manutenção 

Criação de Valor: Resolve Framework Ciclo Técnico todos 

Inclusão de biografia nos produtos Ciclo Técnico Manutenção 
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    Remanufatura 

3DP usando materiais recuperados e reciclados, 

  

Ciclo Técnico 

  

Remanufatura 

Reciclagem 

Transformação da metodologia contábil, voltada para a reprodução e uso 

sustentável dos recursos naturais, e não na receita máxima de sua 

exploração. 

Ciclo Técnico Reciclagem 

Mapeamento do setor de reparos e investigação das barreiras e 

motivadores 

  

Ciclo Técnico 

  

Manutenção 

Remanufatura 

Reuso 

 

  Total: 21 artigos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Na leitura do quadro acima nota-se que há variadas combinações entre os ciclos de 

materiais e os seus fluxos específicos, ou detalhamento. Cada uma destas combinações alinha-

se de acordo com a estratégia proposta. Tal organização tem como objetivo uma compreensão 

mais detalhada e aplicada das soluções propostas por cada artigo, apesar de não ser possível 

resultar em análises a partir de agrupamentos por padrões, devido a sua especificidade, insights 

podem ser obtidos, como, ao comparar diferentes soluções, enquadradas no mesmo CNAE, com 

formas diferentes de abordagem do ciclo de materiais, por exemplo, a Aquaponia (1ª linha) foi 

abordada a partir da lógica de matérias-primas bioquímicas, enquanto que a geração de biogás 

a partir de fertilizantes (3ª linha), foi abordado a partir da lógica de digestão anaeróbica, ambas 

as estratégias se enquadram no CNAE A1. Assim como também é interessante observar a 

existência de soluções que abordaram ambos os ciclos, técnico e o biológico, como por exemplo 

a no desenvolvimento da nanotecnologia a partir de metais preciosos e semi-preciosos (6ª 

linha). 

 

4.2.3 Modelos de Negócios 

 Modelo de Negócios refere-se à geração de lucro a partir dos fluxos de materiais e 

produtos ao longo do tempo (BAKKER et. al., 2014), possibilitando maneiras economicamente 

viáveis de reutilizar continuamente produtos e materiais, usando recursos renováveis sempre 

que possível (BOKEN et. al., 2015). A partir destas definições verifica-se que os ciclos de 

materiais se remetem diretamente aos Modelos de Negócios, tendo este último o papel de 

configurar estes fluxos de modo que se tornem aplicáveis economicamente, situação esta 

encontrada na maioria dos artigos. Nota-se, entretanto, que é possível encontrar casos em que 
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a análise dos modelos de negócio não envolveu necessariamente um ciclo de material. Ressalta-

se também que o exercício de classificação não se restringiu a relacionar para cada estratégia a 

denominação de apenas um modelo de negócio, tendo em vista que é perfeitamente cabível uma 

iniciativa mesclar a proposta de diversos modelos, como por exemplo, a criação de um produto 

com um design duradouro inserido em um sistema de produção que se preocupe em fornecer 

insumos para outras industrias a partir dos resíduos gerados de sua fabricação; ou seja, neste 

caso a estratégia receberia a classificação tanto de um Modelo Clássico de longa duração como 

Simbiose Industrial. Na Tabela 3 encontra-se as modalidades abrangidas de Modelos de 

Negócio por quantidade de artigos que o abordaram. 

Tabela 3. Modelos de Negócio por quantidade de artigos 

Modelos de Negócio Qtde. 

Estendendo o valor do recurso 13 

Modelo clássico de longa duração 7 

Estendendo o valor do produto 6 

Incentivar a suficiência 6 

Simbiose industrial 4 

Modelo de acesso e desempenho 3 
 

Modelos de Negócio- Outros Qtde 

Stakeholders 7 

Investimentos 3 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 A definição do modelo de negócio que ocupa a primeira posição, ‘estendendo o valor 

do recurso’, condiz com estratégias de modelo de negócios para fechar loops, ou seja, eliminar 

resíduos mediante a Exploração do valor residual dos recursos: coleta e fornecimento de 

materiais ou recursos "desperdiçados", para transformá-los em novas formas de valor. Entre as 

abordagens adotadas pelos artigos sob esta classificação, cita-se como exemplo o 

desenvolvimento da nanotecnologia a partir de metais preciosos e semi-preciosos como 

insumos encontrados em aterros sanitários; a prática da Aquaponia e a produção de biogás a 

partir de resíduos gerados na agropecuária, assim como a própria Reciclagem, o que vai de 

encontro com o resultado do ciclo técnico dos materiais. 

 Nota-se que os Modelos de Negócios não se restringem a um determinado fluxo de 

material, podendo alinhar-se tanto com o Ciclo Biológico como o Técnico. 

 O segundo lugar da lista, Modelo clássico de longa duração, enquadra-se nas Estratégias 

de modelo de negócios para reduzir a velocidade do ciclo de vida do produto, ou seja, procura-

se prolongar o tempo de uso de um determinado produto. Define-se como Modelos de negócios 
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focados em oferecer vida útil longa ao produto, suportados, por exemplo, pelo design para 

durabilidade e reparo. Entre as abordagens adotadas pelos artigos sob esta classificação, cita-se 

como exemplo o uso de impressoras 3D para a recuperação ou reciclagem de materiais, ou o 

mapeamento de empreendimentos baseados na remanufatura e reciclagem de produtos em 

determinado país. 

 Em dez dos estudos analisados foram trabalhados outros assuntos relacionados à 

modelos de negócios que não se classificaram na tabela utilizada de Bocken et. al., (2016), 

porém, mostraram ser de grande influência no momento da estruturação dos mesmos, sendo 

eles: Stakeholders, ou seja, na análise dos atores que atuam e são impactados pela atuação da 

organização e influenciam em sua direção, representando sete dos casos; e Investimentos, 

presente em três casos, relaciona-se principalmente com novas formas de investimentos 

direcionados a estes modelos emergentes de organizações, já que, por estas últimas possuírem 

propostas e valores diferentes ao apresentado atualmente no mercado, acabam sendo 

descriminadas pelos órgãos de financiamento. 

  Do total dos trinta e nove artigos analisados, apenas um não abordou modelos de 

negócio em suas soluções. Esta predominância pode ser uma indicação da relevância e 

aplicabilidade deste fator neste contexto. De forma a facilitar a visualização da relação entre as 

estratégias específicas encontradas por cada artigo e os respectivos ciclos de materiais, o 

Apêndice A, ao final deste trabalho apresenta esta relação de acordo com a ordem das 

estratégias adotada nos quadros anteriores. 

Todos os dados organizados neste capítulo estão intrinsecamente relacionados e seu 

sentido completo é obtido na visualização de todo o conjunto. Com o objetivo de proporcionar 

esta noção integral deste envolvimento, está incluso no Apêndice A uma tabela completa com 

a compilação de cada artigo relacionado aos respectivos CNAEs, país de origem, problema 

identificado, solução proposta, ciclos de materiais e os modelos de negócio. Espera-se que tal 

tabela auxilie não apenas a compreensão da relação entre os dados obtidos neste capítulo, como 

também, devido ao detalhamento fornecido, possa contribuir no surgimento de insighths às 

futuras pesquisas na área. 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A partir dos resultados obtidos no capítulo anterior, esta seção irá vincular estes achados 

com o campo teórico da literatura e discutir a partir disto aspectos chaves e implicações 

encontrados neste cruzamento.  Em uma busca por identificar os principais aspectos contextuais 
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que influenciam no percurso de um empreendedorismo circular, foi verificado que quatro 

fatores foram altamente demandados: a) A relação entre as abordagens “da base ao topo – do 

topo à base”, o qual remete à influência da ação governamental; b) O papel dos stakeholders; 

c) A obtenção de investimentos e d) A função da tecnologia. Estes tópicos, assim, serão mais 

bem explanados nos parágrafos a seguir, objetivando-se atingir uma discussão a partir de um 

amplo panorama ao alinhar com os dados descritivos do capítulo anterior. 

5.1 Políticas governamentais 

A estratégia adequada para a implementação da EC, deve primeiramente analisar qual 

âmbito de execução se deseja atingir, ou seja, quer seja para um produto, uma empresa, um 

parque industrial, uma cidade, uma região ou um país, depende de um alinhamento do nível de 

circularidade atual às estratégias de ação vinculadas aos princípios da EC (IWASAKA, 2018). 

Segundo Feldman et al., (2016), esta implementação, sob uma perspectiva mais 

sistemática, pode acontecer em três níveis: micro (micro-level ou Corporate level); meso 

(meso-level ou Intern-Firm level) e macro (macro-level ou Social Level). O primeiro deles 

envolve uma visão restrita, voltada às organizações individualmente, engloba aspectos como a 

dimensão material e gestão da cadeia de suprimentos, por exemplo. O segundo passa a 

considerar as relações entre atores inseridos na cadeia de valor, a simbiose industrial é uma 

referência ao tratar desta interação; e o terceiro representa a visão mais ampla englobando a 

participação do poder público no fomento da EC envolvendo cidades, regiões e até países. 

Considerando a necessidade do envolvimento de uma ampla gama de atores para 

implementação da EC em larga escala, Lieder e Rashid (2016) propõem dois sentidos de 

abordagens por intermédio da sociedade no sentido “top-down” ou “bottom-up”. A primeira 

delas “do topo à base”, envolve planos a partir de um âmbito macro, como órgãos do governo 

e legislação; A segunda, nomeada “da base ao topo” parte dos esforços individuais e 

empresariais, e seria movida principalmente por ganhos econômicos e vantagens competitivas. 

Assim, foi estabelecido estes dois diferentes sentidos de implementação, que variam de acordo 

com o âmbito de atuação dos respectivos agentes, a Figura 8 apresenta essa relação dos 

diferentes sentidos. 
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Figura 8. Sentido das abordagens para aplicação da EC 

 

Fonte: Iwasaka (2018) adaptado de Lieder e Rashid (2016) 

Percebe-se, a partir da Figura 8, que cada movimento reflete a natureza das atividades 

exercidas. Apesar das setas em sentidos opostos, é ideal que coexistam alinhados ao objetivo 

comum em prol da sociedade, o que significa na presente pesquisa o desenvolvimento da 

circularidade.  

A aplicação do empreendedorismo, dá-se em um nível micro tendo em vista ter como 

centro de análise a atuação empresarial, porém, a discussão acima, envolvendo o sentido da 

estratégia de implementação da EC, foi largamente expressada nos artigos analisados, no 

sentido de refletir sobre a atuação mútua entre as abordagens, principalmente aplicada no 

respectivo setor de atuação econômica, ressaltando-se que grande parte das pesquisas se deram 

por intermédio de estudos de casos, em um nível micro de análise. Ou seja, a maioria destes 

artigos levantaram reflexões como oportunidades e responsabilidades no nível empresarial 

alinhadas a necessidades de atuação governamental para uma transição eficaz para a EC.  

Segundo Conlon et. al., (2019), há espaço dentro dos diálogos da EC para abordagens 

‘da base ao topo’ que avançam, inclusive, além dos ganhos industriais e econômicos, para uma 

lógica do aumento dos meios de subsistência locais. Em sua pesquisa, realizada no Sri Lanka, 

foi analisado quatro estudos de casos de empresas sociais, gerenciadas por um projeto 

educacional cujo objetivo era o desenvolvimento de negócios baseados em resíduos. Essas 

empresas nascentes fabricam uma variedade de produtos nacionais a partir de materiais 

reciclados, como jaquetas de livros, pastas de arquivos, tapetes, lençóis decorativos e painéis. 

O envolvimento da comunidade na reciclagem de plásticos, mostra-se importante ao acarretar 

uma conscientização dos potenciais riscos que os resíduos podem causar e os valiosos produtos 

que podem ser feitos com eles como alternativa. 
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No estudo dos autores indicados acima, à medida que, no Sri Lanka, são sentidos os 

impactos negativos do acúmulo de resíduos, aumentam-se os apelos sociais direcionados a uma 

EC, já que se começa a perceber que ela pode melhorar não só o funcionamento de indústrias e 

os fluxos econômicos, como também a criação de empregos, a subsistência local e a gestão de 

resíduos. O apontamento de Thamae e Baillie (2009), é apresentado neste estudo ao identificar 

no Sri Lanka a presença de diversas partes interessadas que dependem do lixo para seus meios 

de subsistência, como recicladores de pequena escala, organizações comunitárias e empresas 

sociais; porém, devido à falta de infraestrutura e acesso a conhecimento técnicos, como 

protocolos de design e processos de fabricação, implica em um baixo desenvolvimento na 

criação de novos produtos; habilidades estas fundamentais para permitir o crescimento e a 

longevidade de indústrias de pequena escala bem sucedidas (CONLON et. al., 2019). 

A partir de uma perspectiva “do topo à base”, segundo Conlon et. al., (2019), a falta de 

um gerenciamento adequado para os resíduos sólidos é uma preocupação sanitária nas áreas 

urbanas do Sri Lanka, cuja responsabilidade é atribuída ao governo municipal, no qual se 

esbarra para realizar tal atividade devido a inconsistência na gestão da força de trabalho ligada 

às eleições partidárias e à corrupção. Nas situações em que a triagem é negligenciada pelo poder 

público, o setor informal de materiais recicláveis acaba encontrando no exterior seu principal 

mercado, e de acordo com os dados de Wilson et al., (2006), apresentados neste mesmo estudo, 

há casos em que os trabalhadores do setor informal chegam a ser responsáveis por 20 a 30% da 

reciclagem de uma cidade (CONLON et. al., 2019). Em 2008, foi lançado em Sri Lanka o 

programa nacional de gestão de resíduos sólidos, denominado Pilisaru, que objetivava zerar os 

resíduos no país até 2012, em que, segundo a pesquisa apresentada por Edirisinghe (2008), 

neste mesmo estudo de Conlon et. al., (2019), embora com orçamento substancial, e um projeto 

a princípio, bem elaborado, o programa em si não se mostrou capaz de superar os problemas 

em curso relacionados à gestão de resíduos no país. 

As dificuldades relatadas pelo artigo de Conlon et. al., (2019), para a implementação da 

EC no nível governamental, assim como o potencial que se abre para o tipo de 

empreendedorismo proposto, são de certa forma, aplicáveis ao contexto dos países em 

desenvolvimento, no sentido da necessidade de perpassar barreiras como corrupção, a urgência 

de vencer a fome e a pressão pelo crescimento econômico, ao mesmo tempo em que une forças 

para estruturar uma economia voltada à sustentabilidade; embora, assim como no Sri Lanka, a 

implementação da EC nos países emergentes estejam em um estágio infantil, há um potencial 

de explorar sob este contexto abordagens direcionadas à benefícios sociais e ambientas de 

forma conjunta.  
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Há pouca representatividade dos países em desenvolvimento na totalidade dos artigos 

encontrados. A China foi um destes representantes, com apenas um artigo feito por Lin et. al., 

(2019), o qual não se aprofundou em problemáticas sociais como foi feito pelo anterior, porém, 

assim como todos os artigos, defendeu o papel do empreendedorismo em uma transição para 

uma Economia Circular apresentando argumentos sobre as diferenças de papéis entre governo 

e mercado para a implantação deste tipo de empreendimento. Neste artigo, foi realizado um 

estudo de caso na China sobre a geração de um negócio na área da agricultura. Segundo estes 

autores, a forma como os empreendedores buscam soluções inovadoras para desafios 

ambientais de forma rentável é o que sustenta uma operação circular como um negócio; e 

quando ausente tal situação alinhada a uma comunidade que responde passivamente às pressões 

políticas ou simplesmente acomodam-se sobre subsídios governamentais, dificilmente uma 

operação circular tornar-se-á economicamente viável e sustentável. Assim, é apresentado o 

argumento de Xue et. al., (2010), de que ao papel do governo cabe o esforço para desenvolver 

um modelo de mercado para promover a EC, ao mesmo tempo em que continua a executar 

regulamentos obrigatórios. Como por exemplo, no caso específico estudado, em primeiro lugar, 

o governo pode ajudar a cobrir alguns dos custos iniciais para projetos de biogás. Em segundo 

lugar, o governo pode oferecer serviços de fornecimento de informações sobre mercados de 

produtos orgânicos, tendo em vista que apesar dos agricultores estarem cientes da importância 

de manter este caminho de produção, podem ter dificuldades para identificar as necessidades e 

tendências do mercado. Em terceiro lugar, o governo poderia ajudar os agricultores com o apoio 

técnico necessário. Em quarto lugar, de acordo com os mesmos autores, o governo pode 

considerar medidas adequadas para ajudar a estabilizar os preços dos produtos, e em quinto 

lugar, poderia subsidiar, no sentido de preencher alguma "falha de mercado", como por 

exemplo, uma fazenda poderia vender uma parte da eletricidade gerada a partir do biogás para 

a rede estatal. 

Ao contrário dos anteriores, os artigos que serão analisados a seguir estão situados em 

um contexto de países desenvolvidos, (EUA, Reino Unido, França, Polônia e Bélgica). Nenhum 

deles abordou questões sociais, como foi feito no primeiro artigo analisado, porém, assim como 

os dois artigos anteriores, os estudos a seguir se posicionaram de forma homogênea em relação 

à atribuição dos papéis das empresas e dos governos em uma EC. Ressalta-se que em relação à 

atuação de governos, percebe-se que foi dado uma atenção às legislações específicas de cada 

país para as respectivas atividades econômicas de atuação de cada estudos de caso.  

De acordo com Veleva e Bodkin (2018), por exemplo, cujo estudo aborda o 

reaproveitamento de resíduos e reutilização de produtos nos EUA, as empresas seriam atores 
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essenciais no fomento da transição para uma EC, pois possuiriam a responsabilidade e 

capacidades de gerar estratégias inovadoras para projetar produtos circulares, reutilizar 

materiais e influenciar a conscientização e a demanda dos consumidores por produtos verdes. 

No que tange à gestão de resíduos, os autores defendem que aos gestores, há oportunidades 

crescentes de métodos econômicos, fáceis e responsáveis para o manuseio, com possibilidade 

de melhorar a reputação e a receita final da empresa. A ação da divulgação destes benefícios, 

assim como o constante exame das práticas adotadas pelos seus pares e concorrentes, é 

fundamental para desenvolver os processos da organização. No estudo destes mesmos autores 

é demonstrado que, apesar da falta de políticas federais nos EUA, vários fatores estão 

impulsionando o surgimento de MNC, nos quais por parte do nível empresarial são citados: a) 

a reputação corporativa: atração e retenção de funcionários, investidores; b) busca por fontes 

de recursos locais e c) maior foco em resiliência e redução de riscos. Quanto às políticas 

públicas foram citados: a) compromissos municipais alinhados à sustentabilidade corporativa e 

metas de desperdício zero, b) mandatos estatais dos EUA e diretivas da União Europeia. Os 

principais desafios relatados tanto por empresários quanto por corporações envolvem: a) falta 

de regulamentação e incentivos, b) falta de dados e indicadores para medir e comunicar os 

impactos, c) o custo da recostar/devolver o produto/desperdício, d) a falta de conscientização e 

demanda de mercado, e e) o complexo projeto de produto ou embalagem que previne o 

adequado reuso/reciclagem.  

Assim, de acordo com Veleva e Bodkin (2018), enquanto os empreendedores começam 

a gerar valor para a comunidade por meio de tecnologias e parcerias estratégicas, reduzindo 

riscos, custos e impactando socialmente, seu estudo demonstra que os formuladores de políticas 

têm um papel fundamental a desempenhar no avanço destas práticas na EC. Por exemplo, a 

promulgação de regulamentos que promovam a eliminação de produtos químicos tóxicos de 

produtos e embalagens e o avanço do design para a desmontagem são fundamentais para 

permitir o reaproveitamento de produtos e materiais. No contexto americano, a Iniciativa de 

Química Verde da Califórnia para produtos de consumo e a Liderança em Design Ambiental e 

Energético (LEED) para edifícios são exemplos desses tipos de regulamentações; assim como 

a introdução de requisitos de relatórios para resíduos semelhantes à Portaria de Energia e 

Divulgação da Cidade de Boston (Cidade de Boston, 2017) para aumentar a transparência sobre 

a quantidade de resíduos gerados e criar incentivos para grandes organizações que buscam 

alternativas para aterros ou incineração. De acordo com os mesmos autores, para ambos os 

setores, público ou privado, este estudo demonstra a necessidade de desenvolver indicadores 

efetivos para medir e comunicar os benefícios ambientais, sociais e econômicos dos produtos e 
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serviços da EC. Esta demanda pelo estabelecimento de medidas e classificações padronizadas 

também foi abordada pelo estudo de Spring e Araujo (2016), porém, agora voltada à indústria 

de produtos eletrônicos manufaturados. 

De acordo com a pesquisa de Spring e Araujo (2016), as oportunidades empreendedoras 

surgem do particular, sendo este encarregado de qualificar, processar, requalificar e re-

modificar os produtos. Procedimentos estes que exigem a definição de categorias e regimes de 

classificação. No estudo de Insanic e Gadde (2014) apresentado neste artigo de Spring e Araujo 

(2016), esta definição de regras de classificação geralmente ocorre por meio de um ajuste mútuo 

de atividades entre atores privados. Mas esses mesmos regimes também podem ser moldados 

por governos e instituições supranacionais, em que, segundo Kama (2015), citado neste estudo 

de Spring e Araujo (2016), ao propor que a teoria da Economia Circular tem sido fundamental 

para estabelecer as diretrizes dos Equipamentos Eletrônicos e Elétricos da UE (2012/19/UE) e 

a de resíduos eletrônicos. Por meio dessas iniciativas, tornou possível à UE rastrear e monitorar 

a circulação de produtos eletrônicos dentro dos limites territoriais da União, além de tornar o 

lixo eletrônico uma fonte de matérias-primas (SPRING e ARAUJO, 2016). 

Nota-se que esta demanda pelo desenvolvimento de índices, categorias e regimes de 

classificação são características da fase infantil, conforme denomina Hasmethi (2017), que se 

encontra as discussões do empreendedorismo na EC. Tendo em vista que não há viabilidade de 

se implementar processos e modificar, ou criar, produtos sem parâmetros. O caminho para o 

estabelecimento destes padrões de medidas, de acordo com os artigos acima, parece ter forte 

atribuição governamental devido à proposta unificadora e estruturante da iniciativa, porém, 

deve-se atentar à participação dos agentes privados já que conhecem e acompanham de perto a 

evolução das respectivas áreas de atuação econômica. 

Dois estudos que trabalharam com temáticas diretamente relacionadas ao interesse 

público, foram os de Jabłonski e Jabłonski (2020), e Einhäupl et. al., (2019), cujas pesquisas 

ressaltaram, no que tange o papel governamental, o impacto de ações relacionadas a 

regulamentação direcionadas à eficiência e a inclusão de impostos sob as respectivas atividades 

econômicas. 

Jabłonski e Jabłonski (2020), realizaram um estudo na Polônia sobre o papel da 

confiança em modelos de negócios sociais, no caso específico estudado, em empresas de 

abastecimento de água. Apesar deste estudo girar em torno principalmente sobre a temática dos 

stakeholders, foram levantadas interessantes pontuações sobre o impacto da atuação 

governamental. Segundo estes autores, regulações governamentais que incentivem a eficiência, 

ajudam a promover comportamentos positivos dentro desta indústria de uma certa forma 
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contraintuitiva, por exemplo, de acordo com o estudo citado neste artigo de Wang, Shaw e Shi 

(2019), estas companhias de água particulares, na ausência destes tipos de regulamentações, 

tenderiam a trabalhar mudanças em suas redes de fornecimento e modelos de negócios para 

capturar recompensas relacionadas à inovação, ao invés de obter recursos de forma eficiente. 

Assim, um setor regulado é necessário para a operação dessas empresas sob o molde social, 

incentivando-as a adotarem medidas que em um primeiro momento não iria de encontro com a 

lógica de mercado, porém, necessárias para objetos como este de cunho comunitário. 

O outro estudo que também trabalhou com uma matéria de interesse público direto foi 

o de Einhäupl et. al., (2019), no qual foi estudada a visão das partes envolvidas em um negócio 

de mineração de aterros sanitários localizado na Bélgica. Assim como o anterior, devido à 

temática central rondar o tópico Stakeholders, a análise deste artigo será mais bem conduzida 

sob o capítulo deste último tópico citado, entretanto, interessantes pontuações também foram 

levantadas quanto à relação de políticas governamentais sobre esta área econômica. Os autores 

pontuam que diferentes mudanças regulatórias se tornam necessárias para implementação do 

ELFM em escala e escopo industrial de acordo com a sua finalidade principal, ou seja, deve-se 

considerar se o ELFM é feito para atuar como uma atividade empresarial visando a 

rentabilidade, ou com uma atividade de limpeza urbana pública; já que uma ampla gama de 

instrumentos políticos, incluindo tributação, subsídios, parcerias público-privadas, apoio a 

investimentos e muito mais, devem ser analisados e testados neste contexto, no que implica na 

necessidade de novos modelos na avaliação de ELFM integrando todas as dimensões da 

sustentabilidade de forma abrangente e comparável. Nota-se também neste trabalho que as 

regulamentações atuais e futuras são um desafio para a implementação de uma ELFM, nesse 

contexto a inclusão de impostos, ou sua isenção, poderia desempenhar um importante papel 

sendo necessário contudo levar em consideração o equilíbrio entre a perspectiva privada do 

“custo” envolvido e o benefício social implícito mediante as receitas fiscais. Os autores citam 

Hoogmartens et al., (2016), já que de acordo com estes últimos, seria possível alcançar uma 

maximização de bem-estar por meio da combinação de Gestão Aprimorada de Resíduos e 

tributação ideal. 

Já no caso da Indústria têxtil, a análise de quatro estudos de caso feitos na pesquisa de 

Real et. al., (2020), destacam que os empreendedores locais desta indústria, que precisam 

alcançar uma abordagem mais sistêmica de sua atividade, têm que desenvolver vínculos e 

relacionamentos em diferentes escalas territoriais para assim, poder alcançar tanto uma 

abordagem de “do topo à base” (de políticas regionais para locais ou fluxos materiais) quanto 

uma abordagem “da base ao topo” (a partir de usuários e clientes locais). Uma solução 
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defendida para essa situação é buscar o apoio de intermediários, que podem ajudar a encontrar 

soluções na escala certa, ou seja, fazer a ponte entre suas ambições e seus meios efetivos, bem 

como disseminar informações nos diferentes níveis territoriais. 

 A atuação destes intermediários citados na pesquisa de Real et. al., (2020), teria sua 

atuação como: a) Provedores de conhecimento sobre a dinâmica territorial (fluxo dos resíduos 

têxteis, novas oportunidades cadeia), ferramentas e práticas de design. b) Catalisadores de 

novos projetos, ou seja, facilitando o surgimento de projetos e sinergias entre organizações e 

pessoas, bem como mantendo o funcionamento local e investigação sobre novas técnicas locais 

de produção e no desenvolvimento de novos tecidos. Nota-se que estes agentes estão atuando 

tanto no empreendedorismo (alto nível de imersão no desenvolvimento de modelos de negócios 

locais) quanto na política (participação na elaboração de novas políticas ou na avaliação de 

projetos) (REAL et. al., 2020). Os artigos analisados neste trabalho cujo foco foi a indústria da 

moda, ressaltaram como importante força de pressão para mudanças qualitativas na forma de 

produzir e vender seus produtos, a classe dos consumidores. Percebe-se que o artigo de Real et. 

al., (2020), levanta a necessidade de uma comunicação eficiente para que o alcance de políticas 

de impacto ambiental direcionadas à área sejam iniciadas. 

 O Quadro 9 traz um esquema dos autores que levantaram uma reflexão sobre ambas as 

abordagens (‘bottom-up’ + ‘top-down’) aplicados às problemáticas inseridas nas respectivas 

áreas de atuação econômica. 

Quadro 9. Autores que trabalharam as abordagens “bottom up – top down”  

Autores CNAE Problemática País 

Conlon et. al., (2019) Indústrias de transformação 

(Produtos manufaturados) 

Resíduo urbano: proliferação 

de plásticos 

Sri Lanka 

Lin et. al., (2019) Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

(Biogás / Orgânicos) 

Viabilidade da agricultura 

circular nas economias 

emergentes 

China 

Veleva e Bodkin (2018) Indústrias de transformação 

(Produtos manufaturados) 

reaproveitamento de 

resíduos e reutilização de 

produtos manufaturados 

EUA 

Spring e Araujo (2016) Indústrias de transformação 

(Eletrônicos) 

Instabilidade das redes dos 

produtos: viabilidade de 

inclusão de biografias nos 

produtos 

Inglaterra 

Real et. al., (2020) Indústrias de transformação 

(Moda) 

Como se desenvolver em 

diferentes escalas na 

indústria da Moda 

França 

Jabłonski, A., e 

Jabłonski, M., (2020) 

Água, esgoto, atividades de 

gestão de resíduos e 

descontaminação. (Empresas de 

abastecimento de água) 

O papel da confiança entre 

stakeholders para o 

equilíbrio de negócios sob 

molde social 

Polônia 
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Einhäupl et. al., (2019) Água, esgoto, atividades de 

gestão de resíduos e 

descontaminação. (Empresas de 

mineração de aterros sanitários) 

Resíduos urbanos: gestão 

dos aterros sanitários 

Suécia 

Fonte: Elaborado pela autora 

De acordo com o quadro acima, apesar da diversidade das áreas econômicas, das 

problemáticas identificadas e das regiões abordadas, não houve discordância entre estes artigos 

quanto ao reconhecimento do papel importante do empreendedorismo na transição para EC, no 

sentido da busca por inovação e novos modelos de atuação. Assim como do impacto das 

políticas governamentais neste processo tanto no sentido de fornecer incentivos ao apoiar 

econômica e tecnicamente estes agentes nesta etapa, como também podendo tornar-se uma 

barreira na forma de negligência de uma política estrutural. A conscientização da necessidade 

de envolvimento das diversas redes de stakeholders e da existência de intermediários, para que 

se alcance uma atuação nos diferentes níveis que perpassam a EC foi um tópico significativo 

relacionado às abordagens de aplicação da circularidade na sociedade. 

Apesar de alguns marcos legais que aceleraram os estudos na EC e a divulgação de 

iniciativas de políticas na área, conforme relatado no capítulo Resultados, por exemplo, o “Zero 

Waste Programme for Europe”, pela Comissão Europeia em 2014 ou a Lei de Promoção da 

Economia Circular pelo XI Congresso Popular em Pequim em 2008, observa-se que o período 

das legislações apontadas pelos artigos do quadro acima são recentes e surgem a partir de 

diversas perspectivas de atuação econômica, o que pode significar um caminho coerente para o 

desenvolvimento desta área, ou seja, a partir de grandes marcos iniciais gerais que acendeu o 

assunto perante a governos e populações, o desenvolvimento do percurso consequente é a 

especificação da legislação para cada área econômica, gerando assim, medidas mais assertivas 

e eficazes, tendo em vista a enorme complexidade que envolve a discussão em volta da EC. 

Era esperado encontrar críticas como o excesso de intervencionismo do estado no 

mercado, porém, os resultados não trouxeram tal fato, muito pelo contrário, as demandas 

identificadas envolvendo este assunto, foram amplamente direcionadas à um desenvolvimento 

da atuação governamental em fornecer subsídios e estruturar legislações em prol da 

sustentabilidade, independentemente da área econômica ou país de origem, o que 

consequentemente, mais aproxima do que afasta a atuação do governo em relação ao mercado, 

ainda que seja em sentidos diferentes. Tal resultado remete ao argumento de Martinelli (2009), 

autor trabalhado no capítulo 2, de que o empreendedorismo prospera em um contexto 

regulamentado, sendo isso necessário para estabelecer a confiança entre os clientes, 

investidores e funcionários, protegendo-os de comportamentos predatórios e ações ilegais. 
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5.2 Stakeholders 

O fator stakeholders foi apontado por alguns artigos como significativo nesta transição 

a EC, o que faz sentido, na medida em que se considera que tal fator compõe as importantes 

mudanças que ocorrem nesta direção na economia moderna, em que se muda não apenas as 

prioridades estratégicas como também a lógica de executar e entender os negócios. Apesar deste 

tópico também lidar, em um determinado momento, com agentes que atuam nas diferentes 

esferas de atuação na sociedade (público X privado), a diferença com o tópico anterior, se dá 

na medida em que, enquanto o primeiro trata de medidas ‘práticas’ a partir da posição e do 

direcionamento da ação de cada parte, esta lida, principalmente, com a identificação e 

percepção dos agentes que envolve determinado negócio inserido na EC, podendo envolver 

iniciativas públicas ou não. 

Jabłonski e Jabłonski (2020), por exemplo, realizaram um estudo baseado em empresas 

de abastecimento de água, sobre o lugar e o papel da confiança como componente fundamental 

nos modelos de negócios sociais, mais especificamente, tendo em vista que, os aspectos que 

estimulam o desenvolvimento deste modelo abarcam o equilíbrio de elementos sociais, 

econômicos e ambientais envolvidos em uma comunidade. Ao compreender o forte impacto 

que a EC tem sobre a construção de mecanismos e capital social sobre a economia e empresas 

individuais, os autores ressaltam a importância de se atentar à confiança neste contexto, tendo 

em vista principalmente a popularidade que a EC vem alcançando e seu potencial de estabelecer 

novas direções de desenvolvimento. Segundo os autores, no que tange à atuação econômica 

específica de empresas de abastecimento de água, as quais buscam metas híbridas, o 

cumprimento simultâneo de obrigações sociais, econômicas e produtos de alta confiança, como 

no presente caso, a água, já que a confiança na qualidade da água acarreta um consumo seguro, 

garante uma plataforma para a construção de relacionamentos mútuos e positivos. 

Percebe-se neste estudo de Jabłonski e Jabłonski (2020), a reflexão de que ao envolver 

novas configurações de negócios, os agentes inseridos na EC levantam a necessidade de 

conhecer as partes que compõem esta dinâmica, não apenas em um sentido comercial, mas 

principalmente no alinhamento de novos valores envolvidos, como no exemplo do artigo acima, 

a confiança e seu impacto no produto envolvido, no caso a água, e nas modelagens dos negócios 

inseridos nesta economia. O artigo de Einhäupl et. al., (2019), que também busca conhecer as 

visões dos stakeholders envolvidos em um novo modelo de negócio, demonstra o desafio de 

lidar com matéria de interesse público, no caso aterros sanitários, e a busca por um equilíbrio 

da perspectiva privada de forma responsável. O novo valor envolvido neste estudo é o da terra 
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recuperada, o qual ao mesmo tempo em que alinha as perspectivas entre as esferas público e 

privada, também altera os aspectos convencionalmente tratados em dinâmicas de negociação 

empresarial. No trabalho de Reckinger (2018), esta intersecção entre stakeholders e novas 

alinhamentos de valores avança além do aspecto técnico e político, alcançando a representação 

de uma mudança cultural, no caso, o do sistema alimentar. A pesquisa deste autor trata sobre 

um nicho de inovação social que combina técnicas agrícolas e EC, surgidas a partir da 

constatação da alta demanda dos consumidores por produtos orgânicos, paradoxalmente com a 

baixa produção agrícola deste tipo de alimento. Iniciativas como essa, em que varejistas e 

importadores têm de construir um consenso criativo entre seus padrões ajustado a consumidores 

que demandam qualidade, variedade e conveniência possui uma posição no mercado ainda 

frágil e marginal. As novas dinâmicas destas parcerias, faz com que se desfoque as fronteiras 

entre produção e consumo, fazendo emergir um espaço de co-criação em que Ritzer e Jurgenson 

(2010) e Toffler (1980), nesta mesma pesquisa denominam de “prosumption”. 

Segundo Einhäupl et. al., (2019), a compreensão sobre as diferentes perspectivas de 

stakeholders envolvidos em processos com tecnologia é um passo importante para viabilizar 

sua implementação de forma eficaz. Estes autores realizaram um estudo com o propósito de 

analisar estas diferentes perspectivas aplicadas em um negócio de Mineração Aprimorada de 

Aterro (ELFM), o qual tem como objetivo agregar valor aos fluxos de resíduos urbanos 

utilizando tecnologias inovadoras, o que, potencialmente, poderia levar a uma atenuação da 

extração de recursos primários. Para tanto, o estudo desenvolveu cinco arquétipos de 

stakeholders envolvidos com a ELFM: o Cidadão Engajado, o Empreendedor, o Entusiasta da 

Tecnologia, o Visionário e o Cético. O envolvimento das partes interessadas, foi relatado como 

o maior desafio social, podendo afetar a implementação do ELFM de várias maneiras.  

 A consideração como o principal motor econômico da ELFM, por exemplo, foi 

mencionada pelos operadores (mercado) e instituições, a recuperação da terra, tendo em vista 

que isso poderia assumir a forma de parcerias público-privadas, subsídios ou seguros públicos; 

apesar dos atores institucionais não compartilharem totalmente esta ideia, reconheceram ser um 

impulsionador nas reduções de custos para o monitoramento de longo prazo de uma ELFM; já 

as comunidades locais expressaram como sendo a geração de emprego, especialmente de mão-

de-obra de baixa qualificação, bem como geração de energia e recuperação de materiais como 

principais impulsionadores da ELFM, (EINHÄUPL et. al., 2019). 

Nota-se que o desenvolvimento de arquétipos realizado pela pesquisa de Einhäupl et. 

al., (2019), é uma característica de um estágio inicial de reconhecimento das partes envolvidas. 

Tal abordagem aproximada também pode ser encontrada em outros trabalhos, como em Staicu, 
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D. e Pop, O. (2018), e Millette; Hull e Williams (2020), cujas pesquisas procuraram identificar 

os principais atores envolvidos nas áreas do setor têxtil e de vestuário na Romênia, e na 

formação de uma incubadora circular, respectivamente. Tal estágio equivalente de exploração 

científica, assim, pode ser identificado em pesquisas de diversas regiões e atividades 

econômicas. 

 A abordagem utilizada com os stakeholders na pesquisa de Staicu, D. e Pop, O. (2018), 

tem como objetivo identificar os elementos que dificultam ou facilitam a transição da economia 

linear para a circular no setor têxtil e de vestuário na Romênia, no sentido de compreender as 

interações atuais e desejadas entre as partes envolvidas neste ecossistema. A indústria têxtil e 

de vestuários é formada por uma longa cadeia de suprimentos e uma das que mais poluem no 

mundo. Estrategistas desta área concordam que na atual situação, são necessárias novas formas 

de parcerias para um alinhamento com a sustentabilidade humana e ambiental, e com os valores 

dos novos consumidores (FORBES, 2018 apud STAICU, D. e POP, O., 2018). Nesse contexto, 

os autores basearam a classificação dos stakeholders da área têxtil a partir do estudo de Wicher 

et al. (2017), o qual identificou atores em nove áreas de atuação: formuladores de políticas, 

investidores, academia, design, consumidores e usuários, marcas ou empresas, fabricantes, 

especialistas em materiais, gestão de recursos. Em seus achados, foram validadas as hipóteses 

de que interações fracas entre os stakeholders determinam o fraco ecossistema circular aplicado 

ao setor têxtil e de vestuário na Romênia; a visibilidade do empreendedorismo social e sua 

localização nesta cadeia de valor é baixa e há falta de consciência geral sobre o que significa 

"Economia Circular e têxtil e vestuário"; E, por fim, tal situação de isolamento e, em certa 

medida, de individualismo, pode mudar rapidamente quando as partes interessadas obtêm o 

sentido de pertencimento, uma consciência mais sistêmica. Assim, de acordo com os autores, 

de certa forma, o maior obstáculo e a maior oportunidade para a transição para uma Economia 

Circular está no processo de reconectar as pessoas ao sentimento de pertencimento sistêmico, 

conscientizando também cada parte interessada para uma autorresponsabilidade na direção a 

uma cadeia de valor mais integrada e sustentável.  

Esta barreira em formato de falta de colaboração entre os agentes da indústria da moda 

também foi abordada no estudo de Todeschini et. al., (2017), os quais trazem uma análise de 

como uma nova configuração de práticas voltadas à sustentabilidade implicam na necessidade 

de se trabalhar novos valores. Segundo estes autores, a busca pela sustentabilidade nesta 

indústria envolve transações como, por exemplo, a recomercialização de produtos, ou seja, a 

venda de coleções passadas ou itens de segunda mão, estruturação de uma cadeia de 

suprimentos reversa e envolvimento de um novo segmento de consumidor. A colaboração 
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permitiria a criação de um ecossistema de apoio que impulsione a geração de recursos e 

conhecimentos, promova a difusão de práticas sustentáveis e, em última instância, permita a 

experimentação de modelos de negócios. O que, potencialmente, impactaria os parâmetros 

relacionados à criação de valor, distribuição, e potenciais impactos na estrutura de custos e 

fluxos de receita, já que muitas iniciativas de colaboração envolvem compartilhamento de 

modelos (TODESCHINI et. al., 2017). Os autores, em sua pesquisa, investigaram modelos de 

negócios na indústria da moda que tivessem como direcionador a sustentabilidade. Indústria 

essa, intensiva no uso de recursos, na qual há potencial oportunidade para reduzir os impactos 

ambientais e inovar em estratégias. Como resultado, impulsionadores e barreiras para a 

implementação destes tipos de modelos de negócios são apresentados e classificados a partir de 

macrotendências, sendo elas: Economia Circular; Responsabilidade social corporativa; 

Economia compartilhada e consumo colaborativo; Inovação tecnológica e Conscientização do 

consumidor. De acordo com os mesmos autores, adotar modelos de negócios inovadores refere-

se à adoção de uma economia compartilhada e consumo colaborativo por todos os stakeholders 

envolvidos, sendo eles: fornecedores, distribuidores, clientes e até mesmo concorrentes. Outro 

interessante desafio apontado pelos autores é em relação à necessidade de diminuição da 

distância entre empresas estabelecidas dispostas a inovar seu modelo de negócios em direção à 

sustentabilidade e startups nascidas sustentáveis que se esforçam para tornar seu modelo de 

negócio replicável e escalável. Tendo em vista que enquanto as primeiras são relativamente 

eficazes no estabelecimento de vantagens competitivas, as startups são inerentemente mais 

inovadoras, porém sem o desenvolvimento necessário para obter vantagens competitivas. 

Assim, conforme os autores, colaborações estratégicas entre esses atores dentro de uma 

estrutura de inovação aberta seriam benéficas para a indústria como um todo. 

Críticas ao modelo da hélice-tripla, o qual convencionalmente é baseado na dinâmica 

entre a universidade, indústria e governo para gerar novos formatos institucionais, de produção 

e de transferência e aplicação do conhecimento, receberam atenção por dois artigos, no primeiro 

deles, Diepenmaat et. al., (2020) afirma que tal modelo direciona uma ênfase à criação de valor 

compartilhado e pouca atenção ao estudo do desinteresse e dos conflitos de interesses entre as 

partes, além de uma ausência de reflexão de que toda transação tem sua causa nos benefícios 

dos cidadãos e consumidores, já que o foco deste modelo estaria em governos, empresas, e na 

infraestrutura de conhecimento, adquirindo os cidadãos-consumidores e intermediários um 

papel de agentes secundários. Devido às críticas acima, Diepenmaat et. al., (2020), direciona 

sua pesquisa na compreensão das diferenças entre os atores e ao fato de pertencerem a redes 

coletivas intencionais e múltiplas. Já para Gedminaitė-Raudonė, Vidickienė e Vilkė (2019), o 
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modelo de Tripla Hélice também não se mostra suficiente, agora no contexto da Especialização 

Inteligente, na medida em que, na economia pós-industrial, sistemas eficientes de inovação 

refletem mais o resultado de estratégias colaborativas baseadas em redes, em vez de um 

agrupamento de iniciativas individuais organizadas em um processo linear de P&D do 

laboratório para o mercado; clientes, por exemplo são vistos como co-criadores ativos, o que 

significa incluí-los como um grupo igualmente importante de stakeholders. O conceito de 

Hélice Quádrupla que se forma a partir deste contexto, segundo Carayannis e Campbell (2009) 

neste mesmo estudo, amplia o modelo da Tripla Hélice, presumindo que a sociedade é um ator-

chave nos processos de inovação, juntamente com a academia, os negócios e o governo. O 

contexto dos estudos destes dois autores será mais bem explanado nos parágrafos a seguir. 

 O artigo de Diepenmaat et. al., (2020), além da crítica sobre o modelo da Hélice-Tripla, 

traz outros dois interessantes tópicos relacionados aos stakeholders no contexto do 

desenvolvimento sustentável: a inovação social e a perspectiva recursiva. Segundo os autores a 

inovação social é forma sistêmica para o desenvolvimento sustentável baseada na criação de 

múltiplos valores, ou seja, inicia-se a partir das perspectivas de melhoria fornecida por 

diferentes atores, aspecto este fundamental para alcançar uma mudança social intencional ao 

mesmo tempo em que se torna um desafio a criação de valor em direção às mesmas. Três 

estudos de caso auxiliaram na análise deste artigo, todos eles pertencentes à diferentes 

categorias de atividades econômicas: Agricultura (criação de galinhas e venda de ovos); 

Indústria da transformação (embalagens sustentáveis); e Construção (madeira para construção). 

Já a perspectiva recursiva leva em consideração a possibilidade de que as perspectivas possam 

ser divididas em perspectivas menores, e várias delas juntas podem resultar em outra, nova e 

maior. Isso vale para atores e práticas sociais, ou seja, as lógicas intencionais de diferentes 

atores geralmente se misturam de maneiras recursivas. 

  O papel dos stakeholders na pesquisa de Gedminaitė-Raudonė, Vidickienė e Vilkė 

(2019), é analisado a partir de uma perspectiva crítica da melhoria que a colaboração entre as 

partes do modelo de hélice quádrupla pode trazer à chamada “Smart Specialization” no setor 

de biogás. De acordo com Gedminaitė-Raudonė, Vidickienė e Vilkė (2019), a Smart 

Specialization é uma abordagem política de busca por oportunidades de mercado e vantagens 

competitivas a nível regional, sobre a qual iniciativas de desenvolvimento relacionadas serão 

baseadas e implementadas conceitualmente. Segundo os autores da pesquisa, a falta de 

colaboração torna-se um obstáculo para o êxito dos planos da Smart Specialization. Além disso, 

devem ser consideradas as diferenças entre os modelos de tripla e quádrupla hélice. Os 

resultados da pesquisa de Gedminaitė-Raudonė, Vidickienė e Vilkė (2019), a qual foi embasada 
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no setor de biogás, mostram que a colaboração no desenvolvimento da Smart Specialization 

tem um grande potencial, porém, ele não é explorado em sua totalidade devido à falta de 

conhecimento e de infraestrutura de negócios disponíveis para essa tarefa e ao papel passivo 

das instituições governamentais nos processos de colaboração. Sugere-se também 

movimentações no sentido de apoiar medidas para empresas e ONGs com o objetivo de 

incentivar iniciativas colaborativas inseridas na Especialização Inteligente. 

 No campo das atividades profissionais, científicas e técnicas, dois artigos apresentaram 

a relação entre as partes envolvidas no funcionamento de dois tipos de organizações com 

potencial impacto na geração de empreendimentos circulares: as incubadoras circulares e as 

Spin-offs, estudos estes realizados por Millette; Hull e Williams (2020), e Poponi et. al., (2020), 

respectivamente, porém, enquanto o primeiro abordou o fator stakeholder voltado ao exterior 

da organização, ou seja, analisou os atores e suas funções para o sucesso da implementação de 

uma incubadora circular, o segundo pontuou o próprio papel de intermediação entre os níveis, 

ou seja, as Spin-offs seria uma espécie de stakeholders aos empreendimentos circulares que 

forneceria a transposição de conhecimento da academia ao mercado, assim como facilitaria a 

comunicação entre as demais esferas da sociedade. De acordo com Poponi et. al., (2020), as 

Spin-offs pertencem a uma abordagem “da base ao topo”, e são tipicamente definidos como 

empresas "Baseadas em Ciência", sendo uma ferramenta para promover a transferência de 

tecnologia e possuem um importante papel no processo de transição ecológica. Ou seja, 

representariam uma ponte entre a pesquisa e o sistema produtivo. Seriam constituídas de um 

considerável nível de concorrência, capaz de promover o desenvolvimento econômico de um 

país, geração de empregos e riquezas, agregando valor à pesquisa acadêmica, na medida em 

que oferecem soluções tecnológicas que possam contribuir para uma melhor compreensão do 

crescimento sustentável do sistema em que atuam. 

Já para Millette, Hull e Williams (2020), a Economia Circular (EC), não têm recebido a 

necessária atenção pelos tradicionais empreendedores muito devido ao acesso limitado de 

informações e o viés cognitivo que dificulta o reconhecimento de oportunidades na EC. Estes 

agentes assim precisariam de acesso a informações relevantes e a uma rede de apoio, que 

poderiam ser trabalhadas por intermédio da implantação de incubadoras direcionadas à EC. 

Segundo os autores, o modelo de incubadora circular envolveria mais participações do que a 

tradicional, mais especificamente governo, academia, ONGs e empresas "clientes", 

direcionados ao objetivo de fomentar a disponibilidade e o fluxo de informações na fase de pré-

incubação, assim como o fortalecimento de laços entre as partes. Levando em consideração a 

dependência do entorno para o desenvolvimento de uma organização, os autores analisaram as 
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principais motivações das partes interessadas, no contexto de uma incubadora circular, já que 

os desafios da sustentabilidade estão enraizados nestas complexas interações.  

Assim, o levantamento obtido na pesquisa de Millette, Hull e Williams (2020), das 

principais motivações, de acordo com cada parte envolvida com o empreendimento da 

incubadora circular são: Governo: Gerencie problemas de resíduos ao mesmo tempo em que 

promove o desenvolvimento econômico; Indústria privada: Resolva desafios de desperdícios, 

reduza custos de materiais de entrada, oportunidades de investimento; Academia: Realizar e 

aplicar pesquisas; engajar comunidade e stakeholders, aplicar expertise em desenvolvimento 

de tecnologias; ONGs: Influenciar o desenvolvimento de negócios ambientalmente conscientes; 

Empreendedor: ter acesso a informações para ideação e start-up, receber mentoria e coaching 

para desenvolvimento e crescimento, obter suporte para negócios em estágio inicial. 

De acordo com as motivações listadas no parágrafo anterior, os autores levantam a 

discussão que, primeiramente, elas variam para cada caso e devem ser selecionadas com base 

nas condições locais, deve-se levar também em consideração que, apesar do alinhamento destas 

visões ser o ideal, esta diversidade pode representar uma sobrecarga à gestão; em segundo lugar, 

deve ser identificada a fonte de impulso para a criação de incubadoras na EC, ou seja, se estão 

mais vinculadas a benefícios públicos e governo ou mais voltada para o empreendedorismo e 

mercados, ou até mesmo universidades no desenvolvimento de tecnologias e análise de dados 

já que, dependendo do contexto, o próprio governo pode ser um instigador adequado das 

incubadoras circulares e das universidades; e em terceiro lugar, é necessário que as incubadoras 

EC emergentes devem trocar experiências entre elas para desenvolver um conjunto de melhores 

práticas; os autores defendem assim, que as incubadoras circulares precisam aumentar seu 

espaço na discussão da EC, assim como se tornar uma unidade a parte dentro das incubadoras 

atuais tradicionais (MILLETTE; HULL e WILLIAMS, 2020). Assim, percebe-se que a atual 

discussão se encontra em um sentido de delinear as características destes modelos de 

incubadoras, e demais intermediários, que as diferem das convencionais, tendo a capacidade de 

engajamento das partes sendo um quesito fundamental para tal formação. Por fim, há um 

consenso entre os autores, de que o desenvolvimento destas companhias faz parte de uma 

adaptação a realidades emergentes, que precisa ser reimaginado para novas formas de 

oportunidades lucrativas. 

O Quadro 10 traz um esquema dos autores que abordaram a posição dos stakeholders 

dentro do contexto da Economia Circular. Assim como no item anterior, cada autor está 

relacionado à respectiva área de atuação econômica, problemática identificada e país de origem 

da publicação.  
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Quadro 10. Autores que abordaram a posição dos stakeholders na EC 

Autores CNAE Problemática País 

Jabłonski, A., e 

Jabłonski, M., (2020) 

Água, esgoto, atividades de 

gestão de resíduos e 

descontaminação. (Empresas de 

abastecimento de água) 

O papel da confiança entre 

stakeholders para o 

equilíbrio de negócios sob 

molde social 

Polônia 

Einhäupl et. al., (2019) Água, esgoto, atividades de 

gestão de resíduos e 

descontaminação. (Empresas de 

mineração de aterros sanitários) 

Resíduos urbanos: gestão 

dos aterros sanitários 

Suécia 

Staicu, D. e Pop, O. 

(2018) 

Indústrias de transformação. 

(Moda têxtil e vestuário) 

Modelo atual na ind. têxtil: 

danos ambientais, 

concorrência, isolamento 

entre as partes interessadas 

Romênia 

Todeschini et. al., 

(2017) 

Indústrias de transformação. 

(Moda têxtil e vestuário) 

Como reduzir impactos 

ambientais e inovar em 

modelos de negócios 

Itália 

Diepenmaat et. al., 

(2020) 

Vários: Agricultura (criação de 

galinhas e venda de ovos); 

Indústria da transformação 

(embalagens sustentáveis); e 

Construção (madeira para 

construção). 

Como atingir inovação 

social por meio de uma ação 

coletiva a partir de múltiplos 

valores/atores 

Holanda 

Gedminaitė-Raudonė 

Ž., Vidickienė D., Vilkė 

R. (2019) 

Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

(produção de biogás) 

Crítica ao modelo de tripla-

hélice: potencial não 

utilizado da colaboração 

para desenvolvimento da 

Smart Specialization no 

setor de biogás 

Lituânia 

Millette; Hull e 

Williams (2020) 

Atividades profissionais, 

científicas e técnicas 

(Incubadoras) 

Modelo atual de 

incubadoras: não suficiente 

para trabalhar o acesso a 

informações e motivações 

das partes para desenvolver 

um negócio circular 

EUA 

Poponi et. al., (2020) Atividades profissionais, 

científicas e técnicas (Spin-

offs) 

Transferência de 

conhecimento 

Itália 

Reckinger (2018) Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

(agricultura orgânica) 

Baixos índice de agricultura 

orgânica contrastando com o 

aumento da demanda por 

tais produtos 

Luxemburgo 

Fonte: Elaborado pela autora 

A atenção ao papel dos stakeholders foi relevante nos artigos analisados, o que 

demonstra não apenas a importância de se compreender as perspectivas dos agentes envolvidos, 

mas também, parte do desafio que é a modelação de um negócio situado em uma nova 

configuração de transição econômica e social, cujas dimensões ainda estão sendo exploradas. 

Esta ideia pode ser traduzida na leitura dos artigos, na medida em que eles, de uma maneira em 

geral, procuram refletir sobre aspectos primários na abordagem dos stakeholders, como: 
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reconhecer quem são as partes envolvidas; gerar classificações e desenvolvimentos de 

arquétipos; exploração para compreender a visão e os interesses das partes; as possibilidades 

de alinhamento destas perspectivas tendo em vista o surgimento de novos modelos de negócios 

e da mudança de valores na sociedade; assim como a reafirmação da importância de seus papéis 

no desenvolvimento de um negócio circular. 

A abordagem feita aos stakeholders pelos artigos acima estudados não se dá sob a 

mesma perspectiva no qual convencionalmente se adota, já que estes artigos expressam a 

necessidade de ampliar as partes envolvidas em um empreendimento circular, na inclusão por 

exemplo, da comunidade afetada pelas externalidades do novo empreendimento, de clientes e 

ONGs. Tal apontamento é possível de ser verificado na crítica em comum ao modelo da Tripla-

Hélice realizadas pelos estudos de Diepenmaat et. al., (2020) e Gedminaitė-Raudonė Ž., 

Vidickienė D., Vilkė R. (2019), em que este modelo não seria suficiente para abarcar as visões 

e os fluxos de informações necessários que represente a sociedade.  

Quanto às classificações das atividades econômicas, nota-se dois padrões que se 

destacaram no Quadro 10: a primeira delas, Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação, está representada por empresas de abastecimento de água e de mineração de 

aterro sanitário. Atividades estas, tradicionalmente delegadas à responsabilidade pública, e que, 

ao meio privado assumir tal tarefa, a motivação do lucro, atualmente, precisa estar alinhada ao 

desenvolvimento social e ambientalmente responsável, levantadas pelos stakeholders 

envolvidos. Abre-se a possibilidade de parcerias públicos-privada. 

Quanto à segunda atividade, Indústrias de transformação, representada pela moda têxtil 

e vestuário, há que se reparar ao destaque padrão dado a importância da mudança de 

comportamento do consumidor pela preferência por produtos responsáveis, e do intenso 

impacto ambiental que esta indústria provoca ainda atualmente. Como dito nos artigos, esta 

cadeia de suprimentos é longa, cujos agentes situam-se predominantemente em meio privado, 

e o principal desafio em direção à sustentabilidade é justamente o alinhamento destas visões. 

Atualmente, de acordo com os artigos lidos, esta indústria ainda convive com alta concorrência 

entre os pares e a falta de espaço e oportunidades para a conscientização de um trabalho social 

coletivo. Este aspecto crítico pode ter relação com o diálogo entre a esfera pública demandado 

pelo artigo de Real et. al., (2020), já que iniciativas governamentais que incentivem a eficiência 

e a colaboração entre os envolvidos neste setor por ser um passo inicial para um caminho de 

mudança.  

Assim, os estudos sobre o papel dos Stakeholders em uma EC estão em um processo 

inicial de investigação e construção, em que, apesar das críticas apontadas de uma falta de 



81 
 

cooperação atual entre as partes, os artigos equiparam-se na defesa de mecanismos para alinhar 

as diversas visões envolvidas em prol da exploração de novos modelos e valores envolvidos. 

Considerar todas as vozes em um processo empreendedor na EC, não apenas sobre os valores 

em comum como também os eventuais conflitos de interesse, acarreta um potencial de 

conscientização em rede. O diálogo e o esclarecimento das motivações mostram-se essenciais 

para o fluxo de informações necessárias, a transferência de tecnologia, o entendimento do papel 

de cada um na lógica circular e as vantagens obtidas por todos ao cooperar com tal sistema. 

5.3 Investimentos 

O papel dos Investimentos ambientais vem assumindo uma crescente relevância no 

debate sobre a transformação econômica, tendo em vista sua participação na reversão de 

tendências anti-sustentáveis como o uso de recursos naturais e a degradação ambiental. 

Conforme o estudo de Kormishkina et. al., (2019), o investimento ambiental deve 

tornar-se o principal motor do novo crescimento econômico, cujas metas devem se diferenciar 

dos tradicionais investimentos de capital direcionados à produtividade do trabalho, ou seja, 

devem ser orientados para a transformação da economia atual em uma verde e circular. A partir 

da análise do atual contexto do paradigma neoindustrial de desenvolvimento moderno, a 

pesquisa destes autores, defende a interinfluência entre investimento ambiental e crescimento 

econômico, demonstrando como exemplo, uma relação estatisticamente significativa entre o 

investimento ambiental e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia entre 2000 e 

2017; o que levou os autores à conclusão de que o avanço das políticas ambientais na Rússia é 

acompanhado não por uma redução, mas por um aumento do PIB real. 

De acordo com Kormishkina et. al., (2019), há um grande desafio na transição da 

economia tradicional para a circular, já que, em primeiro lugar, isso envolve a atração de 

grandes investimentos reais, direcionados não apenas no domínio de novas tecnologias de 

produção, nas ferramentas de trabalho e nas forças produtivas, mas também na garantia do bem-

estar do homem e do meio ambiente saudável. O estudo de Kormishkina et. al., (2019), traz 

proposições de diferentes autores para essa situação, por exemplo, o de Jackson (2009), o qual 

defende uma mudança no equilíbrio entre consumo e investimento na economia; e o de Pogosov 

(2014), que defende uma participação de investimento ambiental a partir do PIB. Já para 

Senchagov (2013), neste mesmo estudo, é possível a Rússia sair do complexo dilema do 

crescimento se reconhecer o investimento ambiental como uma medida estrategicamente 

significativa (KORMISHKINA et. al., 2019). Para tanto, seria necessário observar as seguintes 

condições: 
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a) Alcançar um valor racional (marginal) de participação de investimentos ambientais 

como parcela do acumulado de investimentos do PIB. Ressalta-se que o investimento ambiental 

envolve o desenvolvimento de indústrias e setores intensivos em capital e, que, segundo os 

mesmos autores, no caso da Rússia, para aumentar a participação da acumulação bruta no PIB 

russo, poderia ser criado um mecanismo para a transformação dos fundos acumulados pela 

população em investimentos ambientais, garantindo retorno total em casos de colapso 

financeiro, e fornecendo retorno a taxas de juros mais altas para os projetos de investimento 

ambiental, (KORMISHKINA et. al., 2019). 

b) Aumentar a atratividade dos investimentos ambientais para o capital privado por 

intermédio de política de redução de preços para projetos de investimento de baixo carbono. 

No que implica o desenvolvimento de normas, ecogestão e auditorias; o aumento da tributação 

sobre o uso dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que reduz sobre outros fatores de 

produção que não se utilizam destes recursos; garantias governamentais sobre empréstimos a 

tecnologias limpas e empresas verdes; renúncia de subsídios que incentivam o uso da energia 

que esgotam o capital natural como o de hidrocarbonetos; e, estimulo à energias limpas 

(exemplo: solar, eólica, biomassa, biodiesel e bioetanol, etc.); desenvolvimento de um sistema 

para verificar a confiabilidade dos investimentos ambientais; criar territórios de "testes" 

(inspirado na iniciativa chinesa) e usá-los para tentar um sistema de comércio de direitos de 

carbono às emissões e suas unidades de redução (créditos ou compensações, unidades de 

absorção de CO2 e outras unidades de carbono), (KORMISHKINA et. al., 2019). 

c) Expansão e uso integrado de diversas fontes financeiras e instituições, ou seja, 

ampliar o apoio a investimentos verdes além do estatal, fomentando o envolvimento de 

investimentos privados por meio dos chamados "investidor anjo", capital de risco, entre outros 

(KORMISHKINA et. al., 2019). 

Os autores concluem que para resolver globalmente o complexo dilema do crescimento, 

hoje, o investimento ambiental, pode ser a resposta neoindustrial mais adequada aos desafios, 

já que permitiria a manutenção do crescimento econômico ao mesmo tempo em que se inicia a 

transformação da economia do século XXI, (KORMISHKINA et. al., 2019). Assim, nota-se 

que este estudo apesar de se basear em território russo, tem como intenção desenvolver o 

conceito e sua aplicação de forma global, apresentando uma visão macroeconômica de 

proposições para mudanças na forma de investimentos. Outros dois estudos encontrados 

abordam a questão dos investimentos a partir de uma perspectiva mais focada sobre seus objetos 

de estudo, sendo eles os mecanismos de contratação financeira, no caso de Khan (2019), assim 

como na obtenção de financiamento por Pequenas e Médias Empresas (PME), no estudo de 



83 
 

Demirel e Danisman (2019). Ambos estes estudos complementam a visão Kormishkina et. al., 

(2019), ao adentrar principalmente no tópico sobre a expansão e uso integrado de diversas 

fontes financeiras e instituições. 

Khan (2019) estuda a incorporação de waqf em instituições, em que ao mesclar seus 

recursos possam promover pequenos negócios responsáveis usando um novo mecanismo 

financeiro híbrido que permita a equidade à inadimplência como substituição dos requisitos 

colaterais e de execução de hipotecas por responsabilidade e compaixão. O Waqf, segundo o 

mesmo autor, é fundamentalmente uma instituição compassiva, em que no contexto das 

organizações, deve aumentar a responsabilidade das empresas tornando-as mais inclusivas ao 

meio ambiente e mais compassivo com as empresas que estão em perigo e inadimplência. Indo, 

portanto, nesse sentido, o artigo tenta alinhar a compaixão em mecanismos de contratação 

financeira que pode potencialmente mudar a estrutura dos empréstimos. O estudo de Khan 

(2019) é motivado pela experiência das Organizações Europeias de Filantropias de Risco 

(VPOs) que conseguiram desenvolver trabalhos com o objetivo principal de tornar negócios 

impactantes bem-sucedidos, posicionando de forma secundária a preocupação com proteção de 

capital e retorno sobre o investimento. 

Como parâmetros que delineiam este novo paradigma econômico, os autores sugerem: 

estabelecer o waqf como uma entidade corporativa, baseando-se na experiência das 

Organizações Europeias de Filantropia de Risco (VPOs); atribuir um novo propósito ao waqf 

como venture-waqf (VW), com o objetivo de fomentar as pequenas empresas impactantes; e 

usar um novo contrato financeiro compassivo, ou seja, um empréstimo sem juros incorporado 

com a condição de que, em caso de inadimplência, o valor se tornará patrimônio líquido da VW 

em uma base de parceria. Tais medidas impactam na substituição dos requisitos colaterais dos 

instrumentos de empréstimo baseados em juros existentes, (KHAN, 2019). 

Para oferecer financiamentos acessíveis para micro, pequenas e médias empresas, 

segundo Khan (2019), com o objetivo de construir a equidade de tais empresas, estes 

empréstimos poderiam ser feitos por meio de VWs, bem como por intermédio de bancos com 

supervisão regulatória adequada. Nesta nova concepção de contrato financeiro está trabalhado 

a salvaguarda dos direitos das partes contratantes, ou seja, a garantia provê os direitos do credor 

no início, e a hipoteca garante os direitos do credor na rescisão em caso de aflição. Assim, 

venture waqf abre uma nova direção potencial no papel transformador de internalização da 

compaixão na contratação financeira. Misturar compaixão com o motivo do lucro são ideais 

inerentes à economia e às finanças islâmicas, porém, não tem recebido às atenções necessárias 

no atual sistema econômico e financeiro dominante. 
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Tanto a pesquisa de Kormishkina et. al., (2019), como a de Khan (2019), originárias da 

Rússia e do Qatar, respectivamente, basearam-se para compor suas proposições teóricas em 

casos de diversas partes do mundo, o primeiro, por exemplo, citou a criação de territórios de 

testes pela China, enquanto o segundo se inspirou nas Organizações Europeias de Filantropias 

de Risco (VPOs). Tal pluralidade de regiões e semelhança nas problemáticas envolvidas pode 

ser uma expressão da necessidade presente de um fluxo global de informações já que as 

discussões quanto à aplicabilidade local com soluções globais, encontram-se genericamente em 

um mesmo patamar. Sob esta mesma lógica de análise, as dificuldades pelas quais as PMEs se 

defrontam para adquirir financiamento, relatadas na pesquisa de Demirel e Danisman (2019), 

realizada sob solo europeu, podem ser observadas em grande medida em contexto brasileiro. 

Atualmente muitas pequenas e médias empresas (PMEs) estão em busca de novas 

formas de reorganizar suas ofertas e operações para se integrarem a EC, em que, enquanto as 

atividades circulares de grandes empresas são amplamente divulgadas e discutidas, têm-se 

pouca evidência sistemática sobre como as PMEs participam atualmente da EC e como isso 

afeta sua oferta, operação e desempenho (EMF, 2015). Neste contexto, o estudo de Demirel e 

Danisman (2019), examina o impacto de financiamentos externos sobre o desenvolvimento das 

eco-inovações circulares em PMEs europeias, baseando-se em um conjunto de dados de 5.100 

PMEs em 28 países europeus em 2016. 

No estudo de Demirel e Danisman (2019), argumentações de diversos autores são 

apresentadas no sentido de demonstrar que a falta de recursos financeiros é um grande 

impedimento para o aprofundamento das pesquisas das PMEs com ecoinovações (EI). Por 

exemplo, segundo Revest e Sapio (2012), neste mesmo estudo, a falta de acesso a recursos 

financeiros internos faz com que as PMEs sejam levadas a buscar externamente financiamento. 

Condição essa, segundo Criscuolo e Menon (2015), Mrkajic; Murtinu e Scalera (2017), Petkova 

et. al., (2013), Randjelovic; O'Rourke e Orsato (2003), também nesse mesmo estudo, muitas 

apresentam barreiras ainda mais elevadas às PMEs verdes devido ao seu perfil de risco elevado, 

altas assimetrias de informação, os longos períodos necessários para levar as tecnologias verdes 

ao mercado, e à mudança de normas regulatórias. 

De acordo com o estudo de Demirel e Danisman (2019), uma barreira encontrada à 

participação das PMEs na EC, são os níveis altamente elevados de investimentos circulares em 

inovação para que elas possam começar a sentir um efeito positivo em seu crescimento: 

investimento este, atualmente superior a 10% das receitas das empresas, porcentagem essa em 

que, comparativamente, é extremamente alta para a maioria das PMEs, além de que, de acordo 

com os achados do estudo, os investimentos circulares de EI acabam beneficiando apenas 4% 
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das PMEs. A maioria destas empresas, assim, encontra pouca lógica econômica para se integrar 

à EC, e é importante repensar estratégias e políticas que possam alterar estas condições e que 

favoreçam investimentos em ecoinovações. 

Segundo os achados de Demirel e Danisman (2019), além dos gastos com P&D das 

empresas, as fontes alternativas de financiamento têm um impacto positivo muito mais 

representativo do que as formas tradicionais de financiamento externo, em que Capital de Risco 

e o Financiamento-Anjo são as modalidades que potencialmente podem impulsionar o 

crescimento das PMEs. De fato, no trabalho de Pransky (2020), que trata sobre a construção de 

uma empresa inovadora baseada em robótica e inteligência artificial industrial que automatiza 

a identificação, classificação e processamento de fluxos de resíduos complexos, traz o relato do 

seu fundador do retorno obtido pelos investidores em sua experiência na busca por capital de 

risco, em que, segundo ele, apesar de muitos capitalistas de risco não quererem investir na 

reciclagem de resíduos por ser uma indústria antiga, já ser composta de grandes jogadores 

estabelecidos e não se mover de forma rápida; houve aqueles que estavam alinhados com seus 

valores e acreditaram na influência da tecnologia apresentada para o avanço da EC. 

Apesar desta experiência positiva relatada no trabalho de Pransky (2020), atualmente 

segundo Demirel e Danisman (2019), apenas uma pequena porcentagem deste tipo de empresa 

apresenta o perfil necessário para atrair estes investidores, tendo em vista que estas transações 

preferencialmente envolvem curto prazo para retorno e escalamento dos negócios. 

Características que dificilmente será alcançada em empreendimentos envolvidos em 

tecnologias profundas, novos materiais e produtos químicos, tão necessários à EC (GADDY, 

SIVARAM, JONES e WAYMAN, 2017 apud DEMIREL e DANISMAN, 2019). As atuais 

estratégias de financiamento e subsídios dos governos europeus, complementam Demirel e 

Danisman (2019), não estão adequados para a EC, o que exige um repensar dos montantes 

certos de financiamento mediante estratégias visionárias para impulsionar o empreendedorismo 

verde.  

O Quadro 11 traz um esquema dos autores que abordaram a questão dos investimentos 

ambientais. Cada autor está relacionado à respectiva área de atuação econômica, problemática 

identificada e país de origem da publicação.  

Quadro 11. Autores que abordaram a questão dos investimentos ambientais 

Autores CNAE Problemática País 

Kormishkina et. al., 

(2019) 

Atividades financeiras, de 

seguros e serviços relacionados 

Aumentar o investimento 

ambiental aliando-o a um 

Rússia 
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crescimento econômico 

sustentável 

Demirel e Danisman 

(2019) 

Atividades financeiras, de 

seguros e serviços relacionados 

Impacto de financiamentos 

externos sobre o 

desenvolvimento das eco-

inovações circulares em 

PMEs europeias 

Inglaterra 

Khan (2019) Atividades financeiras, de 

seguros e serviços relacionados 

Novos mecanismos de 

contratação financeira, 

baseados em compaixão, 

para mudar a estrutura dos 

empréstimos atuais 

Qatar 

Pransky (2020) Atividades profissionais, 

científicas e técnicas 

Resíduo urbano: IA e 

robótica para identificação 

de materiais para reciclagem 

EUA 

Fonte: Elaborado pela autora 

O tópico sobre investimentos mostra-se presente em quase todos os trabalhos estudados 

de uma forma indireta, ou seja, por mais que o foco da maioria das pesquisas tenham sido a 

tecnologia ou MNC, a manifestação da necessidade de recursos para viabilizar as estratégias 

estudadas encontra-se presente em todos eles, tendo a busca por investimentos tornado-se parte 

relevante do processo empreendedor. 

 Depreende-se dos artigos lidos que o complexo da crença de que a preservação 

ambiental é um sentido oposto do crescimento econômico é um dos fatores que mais dificulta 

uma mudança nas estruturas de financiamento, tendo em vista que isto engloba não apenas 

aspectos técnicos como desenvolvimento de índices, instrumentos contratuais, governança 

entre outros, mas também culturais. Ou seja, não há ainda um consenso no meio dos 

investidores do “como” enxergar vantagens em propostas de negócios voltados ao meio 

ambiente, já que novos valores estariam em jogo além do retorno financeiro.  

O fato apontado pelo artigo de Demirel e Danisman (2019) de que o Capital de Risco e 

Investimentos Anjos representam potenciais fontes com impacto positivo sobre as PMEs, leva 

à necessidade de considerar duas situações: a primeira é pelo fato de que elas atualmente ainda 

são consideradas fontes alternativas de financiamento, o que pode ser um sinal de que estas 

novas modalidades tendem a serem cada vez mais abertas e propensas a aceitar mudanças; 

porém, atuam sob uma lógica, a princípio, atualmente incompatível com o modelo necessário 

para o desenvolvimento de um negócio circular, já que este precisa de tempo para pesquisa, 

experimentação e criação de diversos outros mecanismos de exploração e enfrentamento de 

barreiras. Startups tradicionais têm a seu favor um histórico mais amplo de modelos de captação 

de recursos e escalonamento, porém, geralmente não contemplam os diversos braços de uma 

cadeia de geração de novos valores como almeja a EC.  
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 Em segundo lugar, é importante que estas fontes de financiamento privado existam de 

forma diversificada, e creia-se que seu desenvolvimento acompanha o da sociedade, porém, é 

difícil que ela opere uma mudança de mentalidade por si só, já que depende de certa forma da 

dinâmica do mercado. Adequar, portanto, primeiramente as formas de financiamento 

governamentais é imprescindível nesta etapa de estruturação inicial. Percebe-se, de acordo com 

os artigos analisados, que há diversas pesquisas sendo feitas neste sentido em diferentes locais 

do globo. O atual estado, no que tange a questão dos investimentos ambientais, implica em 

renovações nas iniciativas de políticas de financiamentos governamentais, o aprimoramento de 

instrumentos privados que contemplem em seus métodos de cálculos e índices de resultados as 

vantagens sistêmicas que um empreendimento circular pode trazer, além dos tradicionais 

retornos financeiros. 

5.4 Tecnologia 

A maioria dos artigos analisados teve como lógica de estudo a aplicação de determinada 

estratégia no desenvolvimento de empreendimentos circulares, quer seja por meio do foco no 

ciclo de materiais ou de modelos de negócio. A tecnologia assim, foi um tópico abordado de 

forma ampla pelos artigos, no sentido de ela ser a ferramenta para alcançar os respectivos 

objetivos sustentáveis. Nenhum estudo, entretanto, dedicou predominantemente atenção a este 

tópico, ao contrário dos anteriores analisados (políticas públicas, stakeholders, investimentos). 

Neste contexto, a tecnologia mescla-se com as análises feitas sobre os modelos de 

negócio e ciclo de materiais, em que, apesar de adquirir um caráter bem específico ao se analisar 

de forma mais próxima os objetivos de cada estudo de caso, verifica-se que no geral o seu 

posicionamento se dá como um meio de criação de valor.  

No nível empresarial, a tecnologia precisa estar alinhada ao desenvolvimento dos 

modelos de negócio já que, segundo Donner, Gohier e Vries (2020), a inovação tecnológica por 

si só, é enfatizada por Teece (2010), de não garantir o êxito econômico de um negócio. A 

integração da tecnologia em um novo sistema econômico circular necessita de novos modelos 

de negócio inovadores e disruptivos (EMF, 2013). O trabalho de Donner, Gohier e Vries (2020), 

apresenta um exemplo desta reflexão aplicada à área da agricultura, mais especificamente na 

gestão de resíduos agrícolas. Segundo estes autores, o processo se dá primeiramente mediante 

a constatação da necessidade de uma alternativa para descartar resíduos agrícolas, sendo a 

inovação tecnológica um meio para encontrar esta nova aplicação. O objetivo do processo 

assim, não é a tecnologia em si, mas sim, o uso efetivo dos subprodutos agrícolas para gerar 

benefícios ambientais, valor agregado ao produto, e consequentemente, mais oportunidades de 
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negócio e visão intersetorial. A mesma lógica narrativa é encontrada no artigo de Worthington 

e Downey (2019), ao pontuar que a modelagem de um negócio de prestação de serviços de 

remoção de resíduos e saneamento comercial para eventos especiais, partiu da identificação da 

alta quantidade gerada de resíduos sólidos urbanos nos EUA. A tecnologia apresenta-se como 

uma ferramenta nuclear nesta modelagem ao permitir um sistema de fechamento de loops de 

materiais através de novos projetos para reciclagem, reparo, reutilização, entre outro. 

A modelação de negócios circulares foi também central na pesquisa de Linder e 

Williander (2017), em sua análise sobre o papel da tecnologia relacionada à atividade de 

remanufatura. Segundo os autores MNCs baseados na remanufatura e reutilização propõem 

reduções significativas de custos e de impacto ambiental, porém, requer expertise tecnológica 

tendo em vista ser uma técnica que necessita considerável conhecimento do produto, uma vez 

que o mesmo deve ser restaurado em condições originais ou melhores. A estabilidade, segundo 

os mesmos autores, da tecnologia do processo e do produto pode ser um entrave à sua adequação 

para a remanufatura, assim como a dificuldade de se avaliar tecnologias e mercados circulares 

frente à vulnerabilidade da moda, na medida em que esta passa a incorporar aspectos técnicos, 

funcionais e econômicos. 

As soluções tecnológicas, segundo o estudo de Koszewska e Bielecki (2020), também 

precisam ser economicamente viáveis, e que já existe uma enorme demanda por opções práticas 

que sejam acessíveis para organizações. No estudo destes autores, que gira em torno do setor 

moveleiro, é necessária uma abordagem mais estratégica para introduzir o modelo circular nesta 

indústria, o que passa por conseguir acesso a estas tecnologias para introduzir em seus modelos 

de negócios. Já para Todeschini et. al., (2017), cujo estudo se baseia na indústria da moda, a 

inovação tecnológica em modelos de negócios difere quanto a sua condição entre alta e baixa 

tecnologia, ou seja, enquanto a primeira parece ser útil em processos envolvendo mudanças 

radicais de métodos, ela não parece ser requisito essencial para a inovação em modelos de 

negócios desta indústria, em que iniciativas de pequena escala usando tecnologia limitada 

podem ser uma importante plataforma de lançamento para experimentação. 

O que indicará o diferencial na modelação de um novo negócio, é o quanto de valor que 

está sendo gerado em seus processos, neste aspecto, diversos artigos apresentam a tecnologia 

como ferramenta para esta criação de valor sob diversos formatos. No trabalho de Narayan e 

Tidström (2020), por exemplo, a tecnologia blockchain torna-se a ferramenta para a criação de 

biografias nos produtos por intermédio da coordenação das redes de atores envolvidos em seu 

ciclo de vida, fomentando o compartilhamento de conhecimento o que auxiliaria o surgimento 

de um ambiente de cooperação, com o diferencial da circulação de valor. Nesta mesma linha 
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segue a análise do âmbito da tecnologia no estudo de Despeisse et. al., (2016), em que, ao se 

considerar que a captura de valor faz com que as organizações avaliem as suas próprias 

propostas e ineficiências em seus processos, surge uma barreira para uma captura de valor 

quando se trata de aplicações tecnológicas que ainda não estão maduras, como o 3DP, por não 

serem bem compreendidas. 

Despeisse et. al., (2016), trazem em seu artigo o argumento de Chesbrough (2010), no 

qual as tecnologias 3DP ao permitir uma fabricação distribuída e doméstica, estimula o acesso 

de novos entrantes, possibilitando o desenvolvimento de novas proposições de valor e modelos 

de negócios mais abertos, com envolvimento mais direto dos consumidores nas atividades 

produtivas e de agregação de valor. Neste caso, nota-se que a inovação não se aplica apenas em 

novas formas de fabricação, mas também em uma reconfiguração da cadeia de suprimentos, 

um outro olhar sobre as matérias primas e do fluxo de informação, assim, apresenta-se o 

apontamento de Alix e Vallespir (2010), neste mesmo artigo, da necessidade de 

desenvolvimento de capacitação para lidar com estas novas tecnologias e ferramentas como o 

3DP; abordar o tema da educação para a Economia Circular é, portanto, considerado 

significativo (DESPEISSE et. al., 2016). 

No estudo de Bundgaard, Mosgaard e Remmen (2016), o impulso tecnológico causado, 

por exemplo, por algum desenvolvimento que reduza o consumo de recursos, juntamente com 

a atração do mercado e de políticas ambientais, são considerados determinantes para uma 

eficiência energética e aprimorada dos recursos. Tal eficiência, ao possibilitar uma redução de 

custos e a geração de uma situação ganha-ganha para as empresas, torna relevante o estudo dos 

fatores elencado no momento da modelação de um negócio devido justamente à geração de 

valor envolvido. 

Os artigos estudados até o momento abordaram a tecnologia a partir de uma perspectiva 

interna da organização, ou seja, sua relação com modelos de negócio e criação de valor. Os 

próximos artigos trazem reflexões a partir de uma visão da tecnologia inserida na sociedade e 

as dinâmicas decorrentes. O trabalho de Pindór (2018), por exemplo, aborda em seu estudo o 

nível de prontidão tecnológica, o qual seria a capacidade de absorção de tecnologias inovadoras 

pela Economia, o que aumentaria a produtividade dos fatores de fabricação. A prontidão 

tecnológica trabalha com os processos e canais de transferência de tecnologia que desencadeiam 

fluxos de informações e a inovação. Tal importância que assume para a competitividade dos 

países, que hoje torna-se objeto de pesquisa pelo Fórum Econômico Mundial (PINDÓR, 2018). 

Assim, o processo de adoção e sobrevivência de uma determinada tecnologia inovadora não 

depende exclusivamente da modelação de um negócio individual, mas também da capacidade 
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da sociedade de acatá-la e compreender sua importância. Tal argumento é possível de ser 

encontrado no artigo de Lederer et. al., (2020), cuja pesquisa trata da utilização de uma 

hierarquia de resíduos advindos de demolição e construção como estratégia para uma gestão 

circular, em que pontua-se a existência de viabilidade tecnológica para a substituição de 

matérias primas na construção pelos agregados reciclados, tendo como barreira para a sua 

aplicabilidade, segundo os autores, não sendo a complexidade da tecnologia envolvida, mas 

sim, da vontade política e empresarial de usar materiais de reciclagem para este fim. 

Sob esta mesma linha de análise o artigo de Johansson, Krook e Eklund (2012), trata 

sobre a tecnologia inserida em sistemas sociotécnicos e as implicações desta dinâmica, em que 

disciplinas como tecnologia, mercados, direito, ciência, cultura e política, estas retiradas do 

estudo de Dosi (1982), Rip e Kemp (1998) e Geels (2004), coevoluem e se alinham a um 

determinado regime, surge um fenômeno de dependência mútua, em que, se por um lado 

estabelece estabilidade ao sistema, por outro, provoca exclusão no surgimento de inovações 

dissidentes. Neste processo de persistência de determinada tecnologia tradicional são citados 

como exemplo o uso de pesticidas e tecnologias baseadas em combustíveis fósseis. 

A problemática central do estudo de Johansson, Krook e Eklund (2012), gira em torno 

do regime de despejo em aterros sanitários, cujo conflito do desperdício é comparado com o da 

tecnologia, no sentido de que ambos já estão altamente incorporados pela sociedade, mas são 

dinâmicos. Cita-se como exemplo a tecnologia utilizada para escavação do aterro para 

deposição de material, a qual é, em muitos aspectos, semelhante para extração remediadora de 

recursos do aterro de forma a recuperá-la. A percepção da gestão dos resíduos escavados parece 

determinar a diferença entre os processos, em que a escavação e deposição de recursos estão 

mais em linha com o atual sistema sociotécnico do que a recuperação de recursos, sendo este 

considerado incompatível, um método não convencional ao atual sistema. Nessa perspectiva, 

segundo os autores, a tecnologia por si só não é capaz de enfrentar todo o regime de dependência 

na qual está inserida, já que mercados, cultura, leis, ciência e políticas deveriam coevoluir para 

alterar a percepção de um regime dominante, como por exemplo, a dos aterros sanitários como 

sendo depósito de lixo (e não fonte de rcursos). 

No estudo de Lazarevic, Kautto e Antikainen (2019), cuja problemática central foi em 

torno da utilização da madeira como material de construção, uma reflexão próxima ao de 

sistema sociotécnico foi realizada, porém, utilizou-se como tipologia a chamada TIS – Sistema 

de Inovação Tecnológica, em que segundo a definição de Markard e Truffer (2008), trazida 

neste estudo, pode ser definida como "um conjunto de redes de atores que interagem em um 

campo tecnológico específico contribuindo para a geração, difusão e utilização de variantes de 



91 
 

uma nova tecnologia e/ou um novo produto", a abrangência da TIS tem sido utilizado para 

estudar transições sociotécnicas, e mais especificamente,  segundo Jacobsson e Bergek (2011), 

Markard et. al., (2015), relatado neste mesmo estudo, a dinâmica das inovações tecnológicas 

em seus estágios iniciais de desenvolvimento.  

No caso específico da área de construção, segundo o trabalho de Hurmekoski et. al., 

(2015), Mahapatra et. al., (2012), Mahapatra e Gustavsson (2008), relatados no artigo de 

Lazarevic, Kautto e Antikainen (2019), a dependência do atual regime de construção foi 

destacada como uma barreira para o escalonamento da utilização da madeira em substituição 

ao concreto. Em seguida neste mesmo artigo, é citado o trabalho de Bergek et. al., (2008), 

Hekkert e Negro (2009), no qual a literatura também sugere que o desenvolvimento e a difusão 

de uma tecnologia bem-sucedida exigem um sistema de inovação tecnológica (TIS) bem 

funcional.  

 Nota-se que os trabalhos em que a tecnologia está ligada ao ciclo biológico provêm em 

sua maioria da área da Agricultura no sentido de ela viabilizar tecnicamente os sistemas de 

produção. Por exemplo, tanto o trabalho de Palmieri et. al., (2020), Donner, Gohier e Vries 

(2020), quanto o de Torrisi et. al., (2018), tratam sobre o aproveitamento de resíduos agrícolas, 

principalmente para a geração de energia entre outros produtos. Segundo Torrisi et. al., (2018), 

espera-se uma modernização dos processos e das técnicas produtivas sob um ponto de vista 

ecológico, em que novas máquinas permitam de fato uma economia energética, enquanto o 

aproveitamento da biomassa represente uma fonte adicional de lucro e vantagem competitiva 

para as empresas do setor. Nesta mesma área econômica da agricultura, o sistema da aquaponia 

é trabalhado por Asciuto (2019), o qual afirma que a formulação de um plano de negócios deve 

abranger uma tecnologia que permita o desenvolvimento de uma técnica válida para 

impulsionar a agricultura urbana no clima mediterrâneo. 

O Quadro 12 traz um esquema dos autores trabalhados neste capítulo que refletiram 

sobre a tecnologia em suas soluções. Cada autor está relacionado à respectiva área de atuação 

econômica, problemática identificada e país de origem da publicação.  

Quadro 12. autores que abordaram a questão da tecnologia em suas estratégias 

Autores CNAE Problemática País 

Donner, Gohier e Vries 

(2020) 

Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

Valorização e 

aproveitamento dos resíduos 

de biomassa 

França 

Linder e Williander 

(2017) 

Indústrias de transformação Adoção de modelos de 

negócio baseados na 

remanufatura e reutilização 

Suécia 
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Koszewska e Bielecki 

(2020) 

Indústrias de transformação O papel de componentes 

padronizados em móveis 

prontos para montar 

Polônia 

Johansson, Krook e 

Eklund (2012) 

Água, esgoto, atividades de 

gestão de resíduos e 

descontaminação 

Mudança do regime de 

despejo: valorização e 

aproveitamento do conteúdo 

de um aterro 

Suécia 

Lazarevic, Kautto e 

Antikainen (2019) 

Construção Substituição do modelo atual 

de construção civil em 

cimento por madeira 

Finlândia 

Pindór (2018) Atividades profissionais, 

científicas e técnicas 

Nanotecnologia como fonte 

de novas composições e 

propriedades de materiais 

Polônia 

Narayan e Tidström 

(2020) 

Atividades profissionais, 

científicas e técnicas 

Tokens em blockchain: 

conexão do ecossistema de 

um produto 

Finlândia 

Despeisse et. al., (2016) Indústrias de transformação 3DPs: geração de valor 

através da reciclagem e 

recuperação de materiais 

Inglaterra 

Bundgaard, Mosgaard e 

Remmen (2016) 

Indústrias de transformação Como fortalecer a eficiência 

de recursos mediante a 

Ecodesign Directive 

Dinamarca 

Palmieri et. al., (2020) Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

Eletricidade a partir de 

resíduos de poda de olivais 

Itália 

Torrisi et. al., (2018) Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

Resíduos de biomassa de 

oliveiras para a produção de 

energia 

Itália 

Asciuto (2019) Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

Aquaponia como solução da 

falta de terreno para 

agricultura 

Itália 

Todeschini et. al., 

(2017) 

Indústrias de transformação Inovação em modelos de 

negócio na indústria da 

moda 

Itália 

Worthington e Downey 

(2019) 

Água, esgoto, atividades de 

gestão de resíduos e 

descontaminação 

Resíduos sólidos urbanos: 

remoção de resíduos e 

serviços de saneamento 

comercial 

EUA 

Lederer et. al., (2020) Construção utilização de uma hierarquia 

de resíduos advindos de 

demolição e construção 

Áustria 

Fonte: Elaborado pela autora 

Apesar da diversidade de atividades econômicas trabalhados neste capítulo sobre 

tecnologia, conforme quadro acima, foi possível identificar algumas temáticas centrais 

abordadas pelos artigos, que trouxeram conexões entre a tecnologia em empreendimentos na 

Economia Circular, sendo elas: modelos de negócio, criação de valor, sistemas sociotécnicos, 

prontidão tecnológica. Considerando ser este um meio voltado aos negócios, percebe-se que a 

tecnologia está inserida em uma intrincada rede de fatores, cujo um dos principais aspectos a 

ser levado em consideração, ao se desenvolver uma solução tecnológica sustentável, é o êxito 
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econômico. Assim, tais temáticas mencionadas acima trazem uma visão interessante sobre o 

papel da tecnologia tanto em um âmbito específico organizacional, por sua relação na geração 

de valor e com os modelos de negócio compatíveis com a EC, assim como reflexões em nível 

mais sistêmico como a sua inserção em sistemas sociotécnicos. 

A partir do nível das organizações, nota-se que a criação de valor por meio da tecnologia 

se dá mediante uma função, sendo elas, por exemplo, o compartilhamento de conhecimento e 

o fluxo de informação possibilitado pelo blockchain, ou por intermédio de uma fabricação 

distribuída e doméstica por meio das 3DPs. Tais resultados possibilitam um ambiente de 

cooperação, e mudança na relação produtor-consumidor, respectivamente, o que pode elevar 

uma solução diferenciada de um modelo de negócio circular. Justamente por se posicionar como 

um meio de geração de valor, compreende-se o motivo pelo qual, ela por si só, não conseguir 

garantir o êxito econômico de um negócio, tendo esta frente sendo estruturada pelos modelos 

de negócio. 

A inovação tão buscada pelas organizações por meio da tecnologia tem como um dos 

entraves destacados pelos artigos, além do fator da dependência mercadológica, a inércia 

causada pela coevolução e dependência mútua de disciplinas como mercado, legislação, 

ciência, cultura, tecnologia e política, inseridos no chamado sistema sociotécnico. Assim, o 

avanço das propostas de inovação precisa acompanhar o desenvolvimento da sociedade, 

pontua-se que o envolvimento dos stakeholders, possui um papel importante neste quesito, tanto 

para esclarecer em conjunto estas novas visões, como também para capacitar tecnicamente os 

operadores das novas tecnologias e preparar os consumidores para tal recepção. 

5.5 Matriz proposta: Síntese dos fatores contextuais do empreendedorismo na EC 

Os resultados desta pesquisa trouxeram um retrato dos principais fatores contextuais 

levantados pelos artigos que trabalharam sobre o empreendedorismo na Economia Circular. 

Assim, propõe-se nesta etapa de estudo, a visualização dos fatores ordenados sob uma lógica 

de um processo empreendedor circular genérico, ou seja, sem especificações de área 

econômica, região inserida, problemática envolvida etc. Justifica-se que tal esquematização 

auxilie não apenas a visualização da relação dos resultados obtidos por esta pesquisa, como 

também sirva como uma referência da ordenação de tais fatores para futuras explorações.  
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Figura 9. Fatores contextuais alinhados a um processo empreendedor circular 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

O esquema acima parte do princípio do início da jornada se dar mediante a identificação 

de uma problemática ambiental, conforme exemplos relatados no Quadro 7 do capítulo 

Resultados. A consequente solução seria estruturada a partir de duas bases primordiais: modelos 

de negócio e/ou ciclo dos materiais, representados na imagem por meio da seta horizontal 

central. Neste percurso, fatores contextuais permeiam a seta central na forma dos quadros 

pontilhados, influenciando a modelagem do futuro empreendimento. Sugere-se que a pesquisa 

dos aspectos listados em cada quadro seja efetuada na ordem dada pela numeração, pois 

procura-se dessa maneira que a atenção seja dada a partir de um âmbito interno organizacional, 

ou seja, a proposta de valor a ser gerada pela solução, para um contexto externo à organização.  

5.6 O Brasil e a questão dos países em desenvolvimento 

O artigo brasileiro, realizado por Silva et. al., (2018) trata de um estudo de caso, 

localizado no Brasil, com foco em uma rede de atores (empresa, fazendeiros e empreendedores), 

que construíram um fluxo industrial de simbiose a partir de subprodutos do processamento 

mecânico da madeira pela empresa, ou seja, estes subprodutos circulam e são absorvidos como 

insumos em outros processos e cadeias de suprimentos. A pesquisa trouxe análises de práticas 

sustentáveis pelas unidades e as barreiras apontadas pelos agentes como, por exemplo, falta de 

conscientização da sociedade dos hábitos maléficos à sustentabilidade e a falta de 

comprometimento da alta gestão, consequência da ausência de acesso à informação. Segundo 

o empreendedor envolvido é necessário liberar processos estagnados e maior abertura à 
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inovação. Outro aspecto citado é a falta de incentivos fiscais para medidas sustentáveis que 

tornem os produtos competitivos. Vale apontar que a pressão dos clientes foi considerada um 

motivador para a transição à EC.  

Em relação à prática brasileira comparada ao contexto internacional, Silva et. al., (2018), 

relatam que a EC se baseia principalmente nas experiências chinesas e na UE, as quais possuem 

diferenças em relação ao cenário político e econômico local, este o qual, carece da mesma 

estrutura jurídica, instrumentos econômicos, entre outros.  

A pouca presença de estudos em território brasileiro vai de acordo com o trabalho de 

Torres e Parini (2019), cujos achados apontam que os princípios que embasam a Economia 

Circular ainda não são plenamente adotados no Brasil, apesar de ser possível vislumbrar início 

de atividades em todas as regiões do país. Segundo os mesmos autores, a EC no Brasil teria a 

capacidade de gerar oportunidades de mais inovação e criação de valor, tendo em vista 

principalmente às características de mercado e sociais específicas e da presença de um capital 

natural incomparável. Para a Fundação Ellen Macarthur (2017) há inúmeras oportunidades na 

realidade brasileira a serem exploradas por empresas, instituições acadêmicas e formuladores 

de políticas, como por exemplo, o impulsionamento da tecnologia digital na bioeconomia, 

implementação dos princípios da circularidade sobre novas edificações, aprimorar modelos de 

negócios baseados na remanufatura, além da potencialidade de trabalhar a questão da 

informalidade no fluxo de recuperação de valor de equipamentos eletro eletrônicos, por 

exemplo, no sentido de alinhar a eficiência, a capacidade operacional e a infraestrutura de 

cadeia reversa das empresas com a agilidade, volume e capilaridade do setor informal.  

Em todo o mundo, segundo Silva et. al., (2018), ainda há uma discrepância entre a 

quantidade de publicações sobre o tema e as práticas efetivamente implementadas na economia 

dos países, o que se por um lado pode ser um sinal de dificuldades para ultrapassar barreiras, 

por outro, pode ser uma indicação de uma área pouco explorada pelo esforço empreendedor. 

No contexto específico do Brasil, há que se considerar de que sua posição como país emergente 

e a imposição de um crescimento econômico como sendo uma necessidade crucial do país, 

atualmente pode ser considerada uma barreira à implantação da EC, tendo em vista a 

decorrência de fortes pressões para a continuidade do modelo tradicional linear como o meio 

para uma rápida diminuição da diferença de renda em relação aos países desenvolvidos (SILVA 

et. al., 2018). Estudar, portanto, o caso da inserção da EC pela China, assim como em demais 

países em desenvolvimento, pode ser de grande valia ao Brasil, já que estes países tendem a se 

defrontar com problemas ambientais semelhantes causados pela industrialização e o 

crescimento urbano, e a concomitante necessidade de avanço em questões sociais e econômicas. 
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 A consolidação da EC ainda tem um longo caminho a ser percorrido pelo mundo, porém, 

sua viabilidade pode se dar através de variadas direções. Ao comparar o caso da China em 

relação ao Brasil o estudo de Silva et. al., (2018), afirma que, se na China, apesar de seus graves 

problemas ambientais, a adesão do Governo ao incentivo de energias e negócios regenerativos, 

estabelecida com metas no plano econômico do Estado, foi determinante para o crescimento 

das pesquisas e empreendimentos na EC. Enquanto, no Brasil, a única lei assertiva nesse 

sentido, é a Lei de Resíduos Sólidos de 2010, que regulamenta as práticas de Logística Reversa, 

cuja implementação, na prática, se deu em poucos acordos setoriais que operacionalizam a 

coleta e a regeneração sistemática de materiais, e que atualmente expressa-se de uma forma 

bem menor do que o esperado. 

Dentre os artigos analisados nesta pesquisa, três outros artigos destacaram-se por trazer 

análises da implementação da EC em países emergentes por meio do empreendedorismo, sendo 

eles Sri Lanka, China e Nigéria. No primeiro deles, Conlon et. al., (2019), analisam quatro 

estudos de casos de empresas sociais baseados em reaproveitamento de resíduos, com 

fabricação de uma variedade de produtos nacionais a partir de materiais reciclados. Assim, de 

acordo com os autores, novas formas de criação de valor por meio da EC, como no exemplo 

dado pelo estudo de caso em que ocorre uma valorização de materiais descartados, seria uma 

forma dos países em desenvolvimento da parte sul do globo superarem obstáculos como 

acessibilidade de recursos, e, de forma conjunta, lidar com outras questões sociais urgentes, 

como criação de empregos, diversificação econômica, gestão de resíduos e proteção ambiental. 

No estudo de caso de Conlon et. al., (2019), realizado no Sri Lanka, a aplicação da EC 

se deu em um sentido da mudança de um modelo de fluxo de material focado na indústria para 

uma abordagem de ‘da base ao topo’, ou seja, por meio do desenvolvimento de empresas sociais 

que transformam o desperdício em riqueza. De acordo com os mesmos autores, a complexidade 

de problemas intangíveis na parte sul do globo, como pobreza, equidade social e 

sustentabilidade de longo prazo exigem novas abordagens que viriam da justaposição de ideias 

e campos de conhecimento não usualmente estudados em conjunto, já que os modelos 

tradicionais não têm se mostrado promissores na resolução de problemas complexos de 

sistemas. Para Oyinlola et. al., (2018) há diversas questões complexas no que diz respeito ao 

desenvolvimento sustentável, e torna-se cada vez mais evidente que nos países de baixa e média 

renda, onde é difícil consolidar ganhos e financiar esquemas, muitas das dificuldades requerem 

soluções multifacetadas. A pesquisa de Oyinlola et. al., (2018), apesar de ser originária de uma 

instituição inglesa, tem como foco de análise um estudo de caso sob solo nigeriano. Seu estudo 

gira em torno da construção de um protótipo de casa para população de baixa renda a partir de 
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garrafas plásticas, é defendido a adoção de uma colaboração transdisciplinar e internacional 

entre academia, indústria e usuários finais na Nigéria rural. Estes autores trazem o argumento 

de Lyall et. al., (2015), de que uma perspectiva interdisciplinar pode melhorar a inovação e a 

colaboração, ao capacitar as comunidades locais no atendimento às próprias necessidades 

habitacionais, fornecendo soluções pragmáticas que sejam sustentáveis. 

De acordo com Oyinlola et. al., (2018), a complicada teia de problemas em torno de 

projetos de desenvolvimento internacional, no caso a da habitação, exige uma abordagem 

científica que adote materiais e recursos adequados, de origem local, garantindo uma 

acomodação resultante que seja econômica, sustentável, socialmente aceitável e funcional. 

 O estudo de Lin et. al., (2019), que trata um estudo de caso da implementação de 

processos circulares em uma fazenda na China, também levanta reflexões quanto à viabilidade 

do empreendedorismo circular em países emergentes. Segundo os autores, é possível que o 

vigor empreendedor possa ser direcionado a transições sustentáveis com incentivos financeiros 

na China. A imperfeição dos ambientes institucionais que se apresenta nos mercados 

emergentes, pode, paradoxalmente, oferecer também maiores oportunidades para os 

empreendedores experimentarem e agirem (JOLLY et al., 2016 apud LIN et. al., 2019). Neste 

mesmo estudo, Hall et. al., (2010) relata que o empreendedorismo traria mais contribuições 

para a melhoria ambiental em países de baixa renda do que em países de alta renda. Entretanto, 

ainda existe uma falta de atenção geral ao papel que o empreendedorismo pode promover aos 

negócios sustentáveis em mercados emergentes (LIN et. al., 2019). 

Segundo Lin et. al., (2019), nota-se uma ênfase no papel dos governos, pela literatura 

existente, quando se trata sobre a questão dos impulsionadores do desenvolvimento sustentável 

nas economias emergentes, no que acarreta a um direcionamento da atenção desproporcional a 

atuações da política e dos arranjos institucionais, em vez de um movimento de construção e de 

crescimento negócios que são ecologicamente e economicamente viáveis (JOLLY, 2017 apud 

LIN et. al., 2019). 

O Quadro 13 apresenta os artigos analisados nesta RSL, que trouxeram uma reflexão da 

relação entre a aplicação da Economia Circular por meio do empreendedorismo em países em 

desenvolvimento. Cada artigo está relacionado à respectiva área de atuação econômica, 

problemática identificada e país de origem da publicação. 

Quadro 13. Autores que trabalharam o empreendedorismo EC em países emergentes 

Autores CNAE Problemática País 
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Silva et. al., (2018) Indústrias de transformação Subprodutos da produção de 

madeiras como insumos em 

outros processos 

Brasil 

Conlon et. al., (2019) Indústrias de transformação Coleta e transformação de 

resíduos plásticos em novos 

produtos. 

Sri Lanka 

Lin et. al., (2019) Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

Viabilidade da agricultura 

circular nas economias 

emergentes a partir do 

empreendedorismo 

China 

Oyinlola et. al., (2018) Construção Enfrentamento de más 

condições de moradia e de 

lixo através da construção de 

casas com base em garrafas 

plásticas - Nigéria  

Inglaterra 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Percebe-se, de acordo com o quadro anterior, que além da relativa pouca 

representatividade da quantidade de artigos relacionados à empreendedorismo no campo da 

Economia Circular, trabalhos brasileiros neste nicho carecem ainda mais de presença. Devido 

a importância da agropecuária e o conhecido investimento em tecnologia nesta área, era 

esperado encontrar mais pesquisas brasileiras relacionadas ao ciclo biológico e à agricultura, o 

que não ocorreu. Acompanhar o recente movimento ascendente de pesquisas relacionadas à 

EC, pode favorecer o Brasil quanto à necessária troca de conhecimento e realização de novas 

descobertas tempestivas adaptadas ao cenário nacional.  

A PNRS já se mostra um grande avanço inicial em território brasileiro, porém, ainda 

não contempla todas as potencialidades e alcances da EC. Buscar referenciais da aplicação da 

EC em países emergentes, principalmente a China devido ao seu avançado grau das pesquisas 

na área, pode ser um caminho eficiente ao Brasil, em especial no que tange às análises destes 

países quanto ao enfrentamento conjunto das pressões econômicas, sociais e ambientais que se 

apresentam geralmente de forma urgente nesse contexto. 

 A complexidade de problemas intangíveis e de longo prazo da parte sul do globo exigem 

novas abordagens e junções de ideias e campos de conhecimento que avancem naquilo que os 

modelos tradicionais não têm alcançado o enfrentamento. Neste contexto a pesquisa científica 

tem como responsabilidade investigar soluções adequadas localmente, garantindo a 

aceitabilidade da comunidade que irá usufrui-la e sustentá-la. Conseguir lidar de forma eficaz 

simultaneamente com questões sociais, econômicas e ambientais é um desafio, mas ao mesmo 

tempo uma oportunidade de direcionar o desenvolvimento das pesquisas relacionadas à EC no 

Brasil e nos países emergentes. Temas urgentes como estes que não podem ser excludentes um 

em relação ao outro, como atualmente estão configurados sob uma economia linear. 



99 
 

6. CONCLUSÃO 

A urgência apresentada pelo atual cenário ambiental levanta discussões sobre o impacto 

da atuação das organizações perante o meio ambiente e a necessidade de uma mudança de 

perspectiva que oriente renovações no processo econômico-produtivo, neste sentido, surge a 

Economia Circular como um novo campo de pensamento que propõe o alinhamento entre 

crescimento econômico e a preservação e o desenvolvimento dos recursos naturais por meio de 

mudanças estruturais de forma sistêmica, nos diversos níveis que compõem a sociedade. O 

empreendedorismo na EC, ou seja, a modelação de organizações nascentes sob o molde circular 

é um conceito relativamente novo, conforme demonstram os resultados, assim como, relatam 

os próprios artigos pesquisados, e que vem ganhando espaço nas discussões em todo o mundo, 

devido ao potencial de se trabalhar a visão circular desde a sua concepção.  

Por uma melhor compreensão do debate existente em torno deste campo o presente 

trabalho buscou auxiliar o preenchimento do intrincado e emergente espaço que conecta o 

Empreendedorismo à Economia Circular. Considerando que ambos os assuntos possuem suas 

próprias complexidades, foi analisado neste primeiro momento um panorama atual das frentes 

de atuação organizacionais aos principais aspectos contextuais trazidos pelos artigos. De forma 

a complementar os achados, foi gerado uma estrutura cuja proposta é a organização dos fatores 

analisados de forma a facilitar a visualização deste alinhamento ao do empreendedorismo como 

um processo, ou seja, a solução circular a ser trabalhada a partir da identificação de um 

problema, será dada aos poucos, em que os fatores elencados nos quadrantes possuem grande 

probabilidade de interação e influência da dinâmica do negócio, sendo portanto, recomendável 

o estudo de tais itens aplicados ao seu meio específico de atuação. 

 Uma revisão sistemática de literatura foi conduzida para determinar o atual estado das 

pesquisas sobre empreendedorismo e Economia Circular. Tal método foi escolhido numa 

tentativa de captar um quadro mais completo possível do campo baseado em trabalhos já 

avaliados analiticamente. A partir da análise dos 39 artigos resultantes do filtro da RSL, foram 

definidos critérios de classificação temáticas para possibilitar uma visualização qualitativa e 

quantitativa das abordagens realizadas sobre as atividades econômicas de atuação, modelos de 

negócio e ciclo de materiais; os quais foram relacionados a variáveis contextuais chaves, mais 

citadas pelos artigos, e analisadas em conjunto qualitativamente: tecnologia, investimentos, 

stakeholders e políticas de governo. 

 O caráter recente da temática “Empreendedorismo e Economia Circular” foi possível de 

ser observado principalmente por meio dos depoimentos dos próprios autores, do caráter 



100 
 

exploratório dos artigos cuja abordagem metodológica predominante adotada foi o estudo de 

caso, como também por intermédio dos números obtidos, com a guinada das publicações do 

tema somente a partir de 2017, muito provavelmente sob a influência de determinados marcos 

legais, como o lançamento do relatório “Towards a circular economy: A zero waste programme 

for Europe”, pela Comissão Europeia em 2014, e a criação da Lei de Promoção da Economia 

Circular pelo XI Congresso Popular em Pequim em 2008. A China, país que se destaca nos 

resultados de artigos ligados à temática, teve um resultado inexpressivo na presente pesquisas, 

enquanto os EUA, Itália e Inglaterra dominaram as primeiras posições, o que faz refletir sobre 

o impacto do tipo de estratégia na política nacional adotada para a EC de cada país. Ou seja, a 

decisão, por exemplo, do governo chinês por uma abordagem “top-down” influencia na baixa 

iniciativa de pesquisadores por estudos para desenvolvimento circulares em soluções micros. 

 O predomínio de variados estudos de casos permite também observar a tendência 

multidisciplinar do tema, tendo em vista a abrangência de diferentes atividades, tecnologias e 

implicações sociais, ambientais e econômicas abordadas. Percebe-se que as soluções circulares 

propostas são de média e alta complexidade, em que, aos operadores é necessário não apenas 

uma visão econômica sistêmica da sua posição, mas também um preparo técnico das 

ferramentas a serem utilizadas. O fato do Ciclo Biológico mostrar-se de forma minoritária nas 

soluções envolvendo ciclo dos materiais, pode ser um indicativo desta sua dependência por 

instrumentos mais complexos para alcançar resultados, ao contrário do Ciclo Técnico cujos 

processos seriam atualmente muito mais acessíveis e popularizados. A prevalência da Indústria 

da Transformação como atividade econômica trabalhada pelos artigos, a princípio, coaduna 

com as proposições da EC no que tange à transformação de insumos e materiais em novos 

produtos. 

 Em uma busca por abarcar aspectos contextuais centrais, foram identificados quatro 

fatores principais, abordados de forma abrangente pelos artigos, em que apesar das 

especificidades voltadas dos respectivos estudos de caso, suas dinâmicas com o ambiente 

organizacional em questão trazem implicações de forma sistêmica em suas atuações, sendo eles: 

a tecnologia, os investimentos, políticas de governo e os stakeholders. 

Nesse meio estudado, a tecnologia mescla-se com as análises feitas sobre os modelos 

de negócio e estratégias adotadas, em que, apesar de adquirir formatos bem específico de acordo 

com os objetivos de cada estudo de caso, verifica-se que no geral o seu posicionamento se dá 

como um meio de criação de valor para os empreendimentos. Justamente por tal 

posicionamento, ela por si só, não conseguiria garantir o êxito econômico de um negócio, tendo 

esta frente sendo estruturada pelos modelos de negócio. Assim, a tecnologia estaria inserida em 
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uma intrincada rede de fatores tanto em um nível organizacional com os modelos de negócio e 

sua função de criação de valor, como também em um nível mais amplo, em que sua 

característica voltada à inovação tem seu desenvolvimento sendo defrontado muitas vezes com 

a inércia da sociedade causada pela coevolução e dependência mútua de diversas disciplinas 

como mercado, legislação, ciência, cultura, e política inseridos no chamado sistema 

sociotécnico.  

 Tão amplamente demandado como a tecnologia, a questão da obtenção de investimentos 

por parte dos empreendedores parece ser fundamental para o sucesso do funcionamento de um 

negócio. Apesar do tópico girar em torno do universo financeiro, nota-se que a questão cultural 

teve um peso mais relevante neste tópico do que nos demais, ao ser citada pelos artigos como 

uma barreira a uma possível mudança nos atuais modelos de investimento público e privado. 

Ou seja, a antiga crença de que a preservação ambiental é um sentido oposto do crescimento 

econômico, dificultaria a capacidade de enxergar e compreender propostas de negócios 

voltados ao meio ambiente, já que novos valores estão em jogo além do retorno financeiro. 

 Pesquisas apontaram que atualmente formas alternativas de financiamento, como por 

exemplo capital de risco e financiamento anjo, são as que mais abraçam as propostas de negócio 

inovadoras, inclusive as do ramo sustentável. Porém, a encruzilhada em que se defrontam os 

novos empreendimentos com propostas circulares, é a de que estes mesmos modelos 

alternativos são incompatíveis com os aspectos necessários para o desenvolvimento de um 

negócio circular, já que este precisa de tempo para pesquisa, experimentação e criação de 

diversos outros mecanismos de exploração e enfrentamento de barreiras. Startups tradicionais 

teriam a seu favor um histórico mais amplo de modelos de captação de recursos e 

escalonamento, porém, geralmente não contemplam os diversos braços de uma cadeia de 

geração de novos valores como almeja a EC.  

Assim, é necessário o desenvolvimento de formas diversificadas de fontes de 

financiamento público e privado, e medidas como o aprimoramento de índices voltados à área, 

e de instrumentos para cálculo dos impactos de externalidades benéficas ou maléficas das 

organizações sobre o meio ambiente que esclareçam as vantagens sistêmicas que um 

empreendimento circular pode trazer ao seu entorno, além dos tradicionais retornos financeiros. 

 O alinhamento do papel governamental por meio de regulamentações e investimentos 

públicos junto à abertura de oportunidades responsáveis a nível empresarial foi muito levantado 

pelos artigos como sendo um aspecto fundamental para uma transição eficaz à Economia 

Circular. Apesar da diversidade dos estudos de casos, as demandas pela atuação governamental, 

assim como as proposições feitas do empreendedorismo nesta relação, foram de certa maneira 
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homogêneas, em que enquanto aos primeiros foi demandado: fornecimento de subsídios, 

informações, apoio técnico aos empreendedores, aprimoramento de regulamentações e 

fiscalização, desenvolvimento de indicadores e categorias em conjunto com a sociedade; aos 

segundos cabe geração de valor para a comunidade por meio de tecnologias e parcerias 

estratégicas, reduzindo riscos, custos e impactando socialmente. O investimento, assim, de 

iniciativas ‘da base ao topo’ avança, inclusive, além dos ganhos econômicos, para uma lógica 

de desenvolvimento local. 

 Em relação às diferenças de sentidos das abordagens público-privado, era esperado 

encontrar um posicionamento crítico por parte dos artigos quanto à uma intervenção 

supostamente exagerada por parte do governo, o que não foi encontrado na leitura, muito pelo 

contrário, os resultados demonstraram uma demanda por um aprimoramento dos processos de 

regulamentação e fiscalização, entre outros, que caminhem juntos ao desenvolvimento do 

mercado circular. Vale ressaltar que a Economia Circular possibilita o desenvolvimento de 

interesses em comum, como nos exemplos dos estudos de casos de tratamento de aterro 

sanitário e de abastecimento de água, entre outros, o que acarreta uma melhoria das chamadas 

parecerias público-privadas. Por fim, nota-se que ocorre um desenvolvimento de legislações 

voltadas à área, tendo em vista que a partir dos marcos legais apontados neste trabalho observa-

se o surgimento de novas legislações no sentido de especificação de acordo com as áreas 

econômicas, o que gera medidas mais assertivas e eficazes. O papel de agentes intermediários 

foi apontado como importante nesta dinâmica de transposição entre os níveis, ou seja, da 

necessidade de um agente que auxilie o diálogo entre as medidas regulamentárias de um nível 

governamental e seu impacto na atuação dos empreendimentos e vice e versa. 

 O caráter emergente das pesquisas se refletiu também na forma de abordagem dos 

pesquisadores ao fator Stakeholders, na medida em que se nota uma procura pela compreensão 

de aspectos primários como o reconhecimento das partes envolvidas e suas respectivas visões 

e interesses. Apesar da afirmação generalizada da relevância da articulação entre os 

stakeholders para o desenvolvimento de um negócio circular, críticas dos mais diversos estudos 

de casos, apontam a existência de uma falta de cooperação atual entre as partes, e a necessidade 

de se estudar não apenas os pontos em comum, mas também os conflitos de interesse existentes. 

O avanço dos estudos nesta área indica ser um sentido de trabalhar o acesso à informação e o 

de contemplar demais grupos sociais que seriam impactados ou cocriadores do 

empreendimento, por exemplo, a comunidade local e os consumidores. Estes últimos receberam 

uma especial atenção das análises dos artigos, como sendo um importante grupo de influência 

nas mudanças de padrão de hábitos e de consumo.  



103 
 

 Nota-se também pouca presença de trabalhos de origem brasileira, ou com foco de 

estudo no Brasil, o que pode ser um sinal de uma ausência de atenção pelas comunidades 

acadêmicas, governamentais, empresariais, entre outros, da potencialidade do desenvolvimento 

de uma Economia Circular em território brasileiro. A PNRS já é um grande avanço, porém, o 

território brasileiro apresenta grandes oportunidades de estudos na área devido à riqueza de 

recursos naturais, o papel essencial da agropecuária na economia e a urgência de medidas que 

enfrentem de forma conjunta problemas sociais, econômicos e ambientais. Era esperado 

encontrar mais pesquisas brasileiras relacionadas ao ciclo biológico. Buscar referenciais da 

aplicação da EC em países emergentes pode ser um caminho eficiente para as pesquisas no 

Brasil, devido às similaridades do contexto.  

 Algumas lacunas foram sendo identificadas ao longo do desenvolvimento do trabalho. 

Primeiramente ressalta-se que devido ao objetivo ser uma sondagem principiante do campo, o 

caráter generalista resultante não permite no momento uma análise mais aprofundada das 

especificidades de cada contexto territorial. Além disso, a limitação temporal pode ser 

considerada como uma limitação da pesquisa, já que a RSL consiste em uma radiografia do 

cenário atual e mudanças na sociedade, que já vêm ocorrendo em uma velocidade cada vez mais 

acelerada, podem impactar parâmetros de resultados e as consequentes análises do campo 

realizadas. Considerando o caráter exploratório dos estudos de caso, o desenvolvimento em 

diferentes ritmos e direções das unidades de análise podem conduzir a formações de diversas 

características não pressupostas no presente trabalho. 

 Futuras pesquisas podem ser abordadas em um sentido de contemplar os aspectos 

subjetivos que influenciam a capacidade de identificação de oportunidades na EC pelos 

empreendedores, já que as soluções desenvolvidas nascem a partir do reconhecimento de uma 

problemática real nos quais eles mesmos são impactados. Outra direção a ser tomada pelas 

pesquisas pode ser na exploração de tecnologias e soluções mais acessíveis, ou seja, os 

resultados desta pesquisa mostram que as soluções circulares propostas demandam alto grau de 

conhecimento, recursos financeiros, tecnológicos e estruturais, o que pode não abarcar grande 

parte da sociedade que não têm acesso a tal complexidade. E, por fim, outra via a ser explorada 

é o desenvolvimento de indicadores que permeiem o meio das organizações voltadas à 

sustentabilidade, assim como o aprimoramento de medidas das externalidades positivas e 

negativas causadas ao longo da cadeia produtiva de um produto. 

As informações obtidas pela presente pesquisa correspondem a uma etapa inicial de 

captação de informações para compreender o cenário. A compilação da variedade de estudos 

de casos obtidos e as respectivas classificações temáticas formadas permitiu a formação de uma 
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base de referência para exploração e o surgimento de insights sobre o contexto. A partir da 

análise e comparação dos dados, conclui-se que ainda há muito o que se fortalecer quanto aos 

conceitos relacionados ao campo da EC, assim como à dinâmica da sua aplicação. Espera-se 

que esta pesquisa possa contribuir com o exercício de preenchimento da lacuna existente entre 

um panorama atual e amplo da EC e sua vinculação com novas perspectivas de estratégias em 

nível micro que alinhem a promoção do crescimento e a valorização do meio ambiente. 
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APÊNDICE A – Compilação por artigo dos dados obtidos no capítulo Resultados. 

Artigo 

nº 

País CNAE Problema Estratégia Modelo de 

Negócio 

Fluxo do 

material 

1 Itália A2 Indisponibilidade de terreno para agricultura Aquaponia (alface e tilápia) Estendendo o valor 

do recurso 

Ciclo 

Biológico 

2 França A2 Resíduo de biomassa A valorização da biomassa em cascata a nível 

territorial 

Estendendo o valor 

do recurso 

Ciclo 

Biológico 

3 China A2 Viabilidade da agricultura circular nas 

economias emergentes 

Empreendedorismo em biogás a partir de 

fertilizantes 

Estendendo o valor 

do recurso 

Ciclo 

Biológico 

4 Itália A2 Resíduos da colheita de podas de oliveiras Eletricidade a partir de resíduos de poda de olivais Estendendo o valor 

do recurso 

- 

5 Lituânia A2 Potencial de colaboração não explorado dos 

stakeholders no setor de biogás 

Smart Specialization direcionada a colaboração no 

modelo Quadruple Helix 

Investimentos / 

Stakeholders 

- 

6 Polônia A3 O papel da confiança entre stakeholders para o 

equilíbrio de negócios sob molde social 

Confiança como atributo do modelo de negócio e 

chave para o relacionamento com stakeholders 

Stakeholders - 

7 Suécia A3 Resíduos urbanos e gestão dos aterros 

sanitários 

Compreender as diferentes perspectivas das partes 

interessadas para a realização do ELFM 

Estendendo o valor 

do recurso / 

Stakeholders 

- 

8 EUA A3 Resíduo urbano Lucro a partir da remoção de resíduos e serviços de 

saneamento comercial para eventos especiais 

Estendendo o valor 

do recurso 

Ciclo 

Técnico 

9 Inglaterra A3 Escassez de água em um contexto de 

crescente urbanização 

Mineração de esgoto: uma opção de reuso de água, 

numa escala de bairro e oportunidade para PMEs 

Aumentando o 

valor do produto 

- 

10 Suécia A3 Regime de despejo em aterros sanitários Capacitar empreendedores quanto às propriedades 

emergentes da deposição. Valorização e 

aproveitamento do conteúdo de um aterro 

Estendendo o valor 

do recurso 

Ciclo 

Técnico 

11 Portugal A8 Modelo de turismo tradicional que esgotam o 

meio ambiente 

Slow Tourism: valorização da preservação dos 

recursos naturais 

Incentivar a 

suficiência 

- 

12 Inglaterra A6 Dificuldade dos empreendimentos circulares 

de obtenção de financiamento 

Novos formatos de financiamento que abarquem os 

critérios de desenvolvimento de um 

empreendimento circular 

Modelo clássico de 

longa duração / 

Investimentos 

- 
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13 Rússia A6 altos níveis de danos ambientais não são 

acompanhados por aumento nos investimentos 

Aumentar o investimento ambiental aliando-o a um 

crescimento econômico sustentável. 

Investimento - 

14 Qatar A6 Modelo tradicional de empréstimo que não 

considera o engajamento com o meio 

ambiente e demais responsabilidades sociais 

da empresa 

Waqf venture: contrato de empréstimo em favor de 

empresas responsáveis com a sociedade e o meio 

ambiente 

Investimento - 

15 EUA A9 Acesso limitado a informações e o viés 

cognitivo limitam a capacidade dos 

empresários reconhecer e desenvolver 

oportunidades na EC 

Novo modelo de incubadoras que trabalhe o acesso 

a informações e motivações das partes para 

desenvolver um negócio circular 

Simbiose Industrial - 

16 Itália A4 Escassez de estudos que reconhecem a 

contribuição das spin-offs na transição para 

EC 

Empresas baseadas na ciência que promovam a 

transferência de tecnologia: ponte entre a pesquisa e 

a produção 

Aumentando o 

valor do produto 

- 

17 Polônia A4 O uso sistemático de recursos naturais não 

renováveis leva ao seu esgotamento. 

Desenvolvimento da nanotecnologia a partir de 

metais preciosos e semipreciosos 

Estendendo o valor 

do recurso 

Ciclo 

Técnico / 

Ciclo 

Biológico 

18 EUA A4 Resíduo urbano IA: Identificação de materiais para reciclagem de 

resíduos 

  Ciclo 

Técnico 

19 Finlândia A4 Desconexão do ecossistema de um produto 

leva à competição 

Tokens em blockchain: coopetição e 

compartilhamento de informações em rede 

Aumentando o 

valor do produto 

- 

20 Luxemburgo A2 Baixos índice de agricultura orgânica 

contrastando com o aumento da demanda por 

tais produtos 

Soberania alimentar local participativa Incentivar a 

suficiência 

- 

21 Inglaterra A5 Condições inadequadas de moradia: 

insalubridade e geração de problemas 

ambientais 

Uso de materiais reciclados, como garrafas de 

plástico e resíduos agrícolas na construção 

Aumentando o 

valor do produto 

Ciclo 

Técnico 

22 Finlândia A5 O modelo atual de construção civil em 

concreto 

Construção em estrutura de madeira Modelo clássico de 

longa duração 

- 

23 Áustria A5 Resíduo urbano Gestão da hierarquia de RCD Aumentando o 

valor do produto 

Ciclo 

Técnico 

24 EUA A1 falta de embalagem sustentável no mercado Embalagem de base biológica Estendendo o valor 

do recurso 

Ciclo 

Biológico 
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25 Suécia A1 Não adoção generalizada de modelos de 

negócio baseados na remanufatura e 

reutilização 

Remanufatura: sugere-se que há redução de 

material, energia e aumento da lucratividade 

Modelo clássico de 

longa duração 

Ciclo 

Técnico 

26 Itália A2 Resíduo de biomassa Resíduos de biomassa de azeite para a produção de 

energia 

Estendendo o valor 

do recurso 

Ciclo 

Biológico 

27 Brasil A1 Resíduo de biomassa Subprodutos da produção de madeiras são 

absorvidos como insumos em outros processos 

Simbiose industrial - 

28 Sri Lanka A1 Resíduo urbano: proliferação de plásticos Coleta e transformação de resíduos plásticos em 

novos produtos 

Estendendo o valor 

do recurso 

Ciclo 

Técnico 

29 França A1 Como desenvolver links e relacionamentos em 

diferentes escalas territoriais nas indústrias 

têxteis e fashion 

Intermediários, que podem ajudar a encontrar 

soluções na escala certa, para preencher a lacuna 

entre as ambições e os meios eficazes 

Incentivar a 

suficiência 

- 

30 Dinamarca A1 Como fortalecer o foco na eficiência de 

recursos na Ecodesign Directive 

Processos e as interações das partes interessadas Modelo clássico de 

longa duração 

Ciclo 

Técnico 

31 Polônia A1 Baixas taxas de remanufatura na indústria de 

mobiliário 

Padronização de componentes em móveis prontos 

para montar 

Incentivar a 

suficiência 

Ciclo 

Técnico 

32 Itália A1 indústria da moda: como reduzir impactos 

ambientais e inovar em modelos de negócios 

Modelos de negócios baseados em serviços e CSR, 

simplicidade voluntária de monetização 

Modelo de acesso e 

desempenho / 

clássico de longa 

duração / 

Incentivar a 

suficiência 

- 

33 Romênia A1 Modelo atual de produção-consumo têxteis: 

danos ambientais / isolamento entre as partes 

interessadas 

Identificação dos papéis e das propriedades das 

áreas específicas de atuação dos atores envolvidos 

Stakeholders - 

34 Romênia A1 PVC: riscos ambientais e à saúde humana 

determinados pela fabricação, uso e descarte 

dele ou de seus subprodutos 

Criação de Valor: Resolve Framework Aumentando o 

valor do produto / 

Estendendo o valor 

do recurso 

Ciclo 

Técnico 

35 Inglaterra A1 Produtos são cronicamente instáveis Inclusão de biografia nos produtos Modelo de acesso e 

desempenho / 

Modelo clássico de 

longa duração 

ciclo 

Técnico 



123 
 

36 Inglaterra A1 Impressora 3D: não há garantia se o seu 

desenvolvimento levará para a 

sustentabilidade ou uma produção menos eco 

eficiente 

3DP usando materiais recuperados e reciclados, Estendendo o valor 

do recurso / 

Modelo de acesso e 

desempenho 

Ciclo 

Técnico 

37 Belarus A11 Resíduo Industrial Transformação da metodologia contábil, voltada 

para a reprodução e uso sustentável dos recursos 

naturais, e não na receita máxima de sua 

exploração. 

Incentivar a 

suficiência 

Ciclo 

Técnico 

38 Dinamarca A10 Smartphones possuem vida útil pequena e são 

substituídos frequentemente 

Mapeamento do setor de reparos e investigação das 

barreiras e motivadores 

Modelo clássico de 

longa duração 

Ciclo 

Técnico 

39 Holanda vários Como atingir inovação social por meio de 

uma ação coletiva a partir de múltiplos 

valores/atores 

Inovação societária: exploração, colaboração 

intersetorial, mudanças nas condições de fronteira, 

surgimento de novos modelos de negócios 

stakeholders - 

Fonte: Elaborado pela autora 


