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RESUMO 

 
 

Há uma crescente preocupação pelos impactos das empresas no meio ambiente, 

principalmente as relacionadas a extração de recursos naturais, que provocam degradação da 

natureza e geram resíduos. No Brasil, há o impulsionamento dessa preocupação pós a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída em 2010. Nesse contexto, a economia circular 

surge como uma possível resposta para a redução do uso de matéria virgem no processo 

produtivo e de captação dos resíduos advindos do consumo e utilização de produtos, ao 

reintroduzi-los na indústria e meio ambiente como insumos para a produção de novos itens. 

Esse cenário demanda preparação de profissionais que sejam capazes de realizar uma análise 

crítica sobre os modelos de negócio vigentes, proporcionando consciência sobre a importância 

da promoção de uma gestão que enfatize o desenvolvimento sustentável e, permitindo 

implementação de soluções concretas que quebre o modelo recorrente de economia linear 

praticado enfaticamente desde a Revolução Industrial. Este trabalho aplicado, desenvolvido em 

formato de caso de ensino, oferece a oportunidade de explorar os conceitos de gestão de 

recursos atrelado a circularidade de insumos, com abordagem que permite ampliar a estratégia 

de negócio e promove o desenvolvimento de competências para a economia circular. Também 

apresenta ideias e provoca reflexões de como ter uma gestão mais eficiente dos recursos, 

gerando valor agregado ao negócio sob a luz da economia circular, que impacte positivamente 

e simultaneamente os resultados econômicos, a sociedade e o meio ambiente por meio de um 

desenvolvimento sustentável e interconectado entre as partes interessadas.  

 

 
Palavras-chave: economia circular, gestão de recursos, desenvolvimento sustentável, 

economia linear 



 

ABSTRACT 

 

There is a growing concern about the impacts of companies on the environment, 

especially those related to the extraction of natural resources, which cause degradation of nature 

and generate waste. In Brazil, the impetus for this concern came after the National Solid Waste 

Policy (PNRS) instituted in 2010. In this context, the circular economy emerges as a possible 

answer for reducing the use of virgin material in the production process and also for capturing 

waste arising from the consumption and use of products, by reintroducing them into industry 

and the environment as inputs for the production of new items. This scenario requires the 

preparation of professionals who are able to perform a critical analysis of current business 

models, providing awareness of the importance of promoting management that emphasizes 

sustainable development and allowing the implementation of concrete solutions that break the 

recurrent model of linear economy emphatically practiced since the Industrial Revolution. This 

applied work, developed in a teaching case format, offers the opportunity to explore the 

concepts of resources management linked to the circularity of inputs, with an approach that 

allows to expand the business strategy and promotes the development of skills for the circular 

economy. It also presents ideas and promote reflections on how to have a more efficient 

management of resources, generating added value to the business in the light of the circular 

economy, which impacts positively and simultaneously economic results, society and the 

environment through sustainable development and interconnected between stakeholders. 

 

 

 

Key-words: circular economy, resources management, sustainable development, linear 

economy  
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1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho aplicado, estruturado em formato caso de ensino, tem o objetivo de 

desenvolver competências para a economia circular, a partir de projetos vivenciados pela autora 

no desempenho de sua atividade profissional. Possibilita aos alunos a oportunidade de 

conhecerem dilemas reais, especialmente sob a ótica da gestão de resíduos, que lhes permitem 

analisar e desenvolver soluções aplicáveis ao contexto empresarial para fortalecimento de 

estratégias de desenvolvimento sustentável, que agregue valor ao negócio, ao meio ambiente, a 

sociedade, e paralelamente gere engajamento das demais partes interessadas.[ac1] 

O caso de ensino foi elaborado a partir de experiências de economia circular da empresa 

Leroy Merlin, varejista de materiais de construção, de origem francesa, presente desde 1999 no 

Brasil e atualmente líder em seu mercado de atuação no Brasil e na Europa, ocupando o terceiro 

lugar no mercado global. 

O tema proposto se faz relevante nesse momento em que estamos em meio a uma 

crescente discussão sobre as mudanças climáticas, principalmente atrelados ao modo de 

consumir os recursos naturais, aos modelos de produção e a forma de descarte dos itens pós 

uso. Vale destacar a relevância também, pois após pesquisas realizadas pela autora, nenhum 

outro caso de ensino acadêmico foi localizado em publicações brasileiras, que tenha como 

objeto o desenvolvimento de competências para economia circular. 

Pós o período da revolução industrial, o comportamento de consumo se pautou em uma 

economia linear, de “uso único”, segundo Esposito, Tse e Soufani (2018), que complementam 

ainda que adotamos um modelo unidirecional de produção, em que os recursos naturais 

proveem a matéria prima para fabricação de bens produzidos em massa, para serem utilizados 

normalmente uma única vez e, na sequência, serem descartados. 

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), registra-se um aumento 

populacional em nível jamais visto, com estimativa que atinja 9,7 bilhões de pessoas no mundo 

até 2050 (UNITED NATIONS, 2017), tendo simultaneamente um aumento da atividade 

econômica global praticamente 8 vezes superior na comparação ao período entre 1950 a 2000 

(MARCIAL, 2015).  

Esposito, Tse e Soufani (2018), também ressaltam que há um consumo de recursos 50% 

mais rápida do que o planeta consegue regenerar, tendendo a demandar maior volume de 

recursos que demandariam a capacidade de regeneração de dois planetas em recursos naturais 

até 2030 e mais de três até 2050. Somando-se a isso, ainda há a estimativa de duplicação do 

tamanho da classe média até 2030, o que significa maior demanda por consumo de matéria 
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prima virgem, mais geração de resíduos e por conseguinte maior poluição, com impactos 

globais irreversíveis (MARTINS, 2010), como impacto no clima, na biodiversidade e na função 

do ecossistema, ameaçando os limites de recursos naturais e a estabilidade futura do planeta. 

Esses padrões e modelos de consumo atuais têm grande influência dos varejistas, que 

por sua vez também são capazes de engajar e influenciar novos padrões. Assim como 

apresentado por Dabija e Babut (2014), devido a concorrência crescente entre varejistas, são 

necessários movimentos estratégicos, que produzam vantagens competitivas e gerem 

diferenciação, a partir da construção de uma imagem positiva e forte, propiciando um 

relacionamento perene entre consumidor e varejo, porém dado que há uma saturação sobre a 

diferenciação de preços, produtos e serviços, o desafio de aumentar o engajamento e 

conscientização dos consumidores tem sido construído, pelos varejistas, a partir de ações de 

desenvolvimento sustentáveis.  

Ainda segundo Dabija e Babut (2014), o varejista que transparece ao cliente um maior 

envolvimento nas soluções de problemas de proteção ambiental, e genuinamente demonstra 

preocupação com os impactos de suas ações no ambiente e na sociedade, provavelmente terá 

clientes mais satisfeitos com o negócio, criando uma imagem favorável relacionada a aspectos 

de proteção ambiental e desenvolvimento social agregada a sua marca, além de uma 

diferenciação de mercado em relação a seus concorrentes. 

Nesse contexto, a economia circular não se restringe apenas a ser ecológica com base 

na reciclagem, pois maximiza seu potencial em todo o ciclo de vida dos produtos, podendo 

reduzir em 32% o consumo de matéria prima virgem em 15 anos, e o total de 53% até 2050. 

Portanto, se faz de interesse acadêmico também pela potencialidade e inovação do modelo 

econômico que estabelece entre governo, empresa e consumidor; traz a possibilidade de 

desenvolvimento de novos itens, dando valor contínuo ao material e ainda altera a forma atual 

de negócio gerando reflexão e modificando todo o processo produtivo e forma de consumo 

(ESPOSITO et Al., 2018). 

O desenvolvimento desse trabalho aplicado está estruturado em cinco capítulos, e tem 

como objetivo a promoção da economia circular nas empresas como meio para a evolução 

sustentável do negócio, com progresso econômica, desenvolvimento social e preservação do 

meio ambiente, analisando os impactos dos resíduos, as responsabilidades e contribuições que 

as empresas podem e devem ter na gestão mais eficiente dos recursos naturais. 

No capítulo 1, constam os principais objetivos, motivações e organização desse trabalho 

aplicado. No capítulo 2, há a narrativa do caso de ensino “Leroy Merlin Brasil – Caminhos para 
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a Circularidade”. No capítulo 3 está a nota de ensino com sugestão de aplicação e com 

detalhamento passo a passo para utilização do caso de ensino em sala de aula presencial e 

virtual. Esse capítulo também detalha o teste do caso de ensino, descrevendo a aplicação, os 

resultados e aprendizados obtidos. O capítulo 4 esclarece por que foi escolhido realizar um caso 

de ensino, descreve a estrutura do trabalho e notas sobre os personagens. No capítulo 5 está 

disposto o referencial teórico que auxilia no processo de aprofundamento do caso de ensino, 

contendo também um breve histórico da legislação brasileira sobre a gestão de resíduos. E 

finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões e recomendações. [JS2] 

 

2. CASO DE ENSINO: LEROY MERLIN BRASIL - CAMINHOS PARA A 
CIRCULARIDADE 

 
2.1 Narrativa do caso 
 

Em outubro [ac3]de 2016, ao receber a missão de Diretor de Recursos Humanos (RH), 

Weber Niza se viu a frente de um de seus grandes desafios profissionais, liderando, a partir 

daquele momento, toda a equipe de recursos humanos da Leroy Merlin Brasil, no mesmo ano 

em que completou 17 anos dedicados à empresa, pós ter passado pela gerência comercial, 

gerência de gestão regional, diretoria de treinamento e desenvolvimento (T&D) e atuado em 

diversos comitês transversais, inclusive sendo membro atuante e estratégico do Comitê de 

Sustentabilidade Nacional. 

Embora já fizesse parte da equipe de RH desde 2011 e já tivesse sido nomeado diretor 

de RH no final de outubro, os meses de novembro e dezembro de 2016 foram dedicados a uma 

imersão com a diretora de RH anterior, tanto para entender todas as nuances de seu novo cargo 

como também reestruturar a área. Foi uma jornada árdua, que exigiu grande dedicação, porém 

lhe permitiu uma visão holística de todos os processos de RH, que embasou sua proposta de 

adequação das subáreas, análise dos profissionais que faziam parte da equipe e projetos que a 

equipe estava envolvida. 

A Leroy Merlin é um home center de origem francesa, fundada em 19231, na França, 

pelo casal Adolphe Leroy e Rose Merlin. Desde sua origem, tem como essência a melhoria do 

lar a partir do conceito “faça você mesmo”. Ao chegar no Brasil em 1997, já tinha como 

premissa a busca pelo desenvolvimento sustentável, não visando apenas o lucro imediato, e 

 
1 No Anexo I, desse caso de ensino, está disponível a linha do tempo completa, para melhor compreensão dos 
grandes marcos que constam na narrativa. 
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assim se tornou o maior varejista no mercado de materiais de construção no Brasil, com 

crescimento de mercado sistemático. Em 2008, junto com seus então 3000 colaboradores, 

construiu-se a visão da empresa com 4 eixos: Equipe, Profissionalismo, Resultados e 

Desenvolvimento Sustentável. 

Na busca por uma abordagem mais profunda e estratégica, forma-se, ao final de 2008, 

o Comitê de Sustentabilidade Nacional (CSN), que conta com um diretor executivo como líder 

do comitê e um gestor de cada diretoria como membros diretos. Estabelece-se, desde então, 

encontros mensais. Niza, então diretor de T&D, passou a integrá-lo em 2011, e ao longo dos 

anos, o grupo e os assuntos tratados pelo Comitê se tornaram cada vez mais profundos e 

estratégicos.  

Em 2013, ao contratar a nova gerente Andressa Borba2 para seu time de T&D, e ao 

observar suas atuações profissionais anteriores, a convida para também compor o time de RH 

que integrava o CSN, vislumbrando que Sustentabilidade na Leroy Merlin poderia evoluir para 

além do CSN, se tornando uma nova área da empresa e que Borba era uma possibilidade para 

estar à frente dessa futura área. 

No ano de 2014, cria-se o cargo de coordenação de sustentabilidade, e em 2015, pós um 

mapeamento interno de indicadores versus unidades com assistentes dedicados, ao evidenciar 

que os melhores desempenhos e resultados atingiram aquelas que tinham assistentes 

administrativos com foco em indicadores ambientais e sociais, surge o cargo de analista de 

sustentabilidade. Até então não havia uma área específica de Sustentabilidade, ficando a cargo 

de cada uma das 5 regionais realizar a gestão de cada analista que atuava nas lojas e unidades 

da região. 

Com a ascensão de Niza à Diretoria de RH, cria-se a área de Sustentabilidade3, e Borba 

assumiu a gerência, absorvendo como equipe a coordenadora e os analistas de sustentabilidade 

que até então respondiam a outras áreas e diretorias. 

Com base nas metas estabelecidas pelo Adeo, grupo que a Leroy Merlin faz parte, e 

também com base na pesquisa de materialidade feita com partes interessadas, especialmente 

sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), a evolução da taxa de reciclagem, 

considerando também criticidade e risco de exposição de imagem, um dos primeiros temas 

tratados pela equipe de sustentabilidade foi a gestão de resíduos provenientes das operações e 

de consumidores. 

 
2 Andressa Borba é Gerente de Sustentabilidade na Leroy Merlin Brasil e autora desse caso de ensino 
3 Macroestrutura de governança de Sustentabilidade na Leroy Merlin Brasil consta no Anexo II 
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A partir dos resíduos sólidos, surge uma oportunidade de contribuir com o 

desenvolvimento local, além da destinação desses para cooperativas de reciclagem, utilizando 

o conceito de economia circular, pois, anualmente, a Leroy Merlin Brasil gera e também coleta 

com seus consumidores, tanto pelo vanguardismo em seu mercado de atuação e quanto pelo 

impulsionamento feito pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),[ac4][ADESB5] diversas 

toneladas de resíduos sólidos, como: plástico, papel, papelão, metais, vidros etc. Normalmente, 

a estratégia de gestão de resíduos sólidos está centrada, em sua maior parte, na destinação 

correta dos resíduos, por meio de gerenciadoras de resíduos e cooperativas de reciclagem, 

evitando o uso de aterros sanitários. 

Como levantamento prévio, apenas no ano de 2017, conforme informativos internos, 

contabilizam-se entre os resíduos 7 toneladas de madeira e mais de 10 toneladas de papelão 

gerada por apenas 1 de suas lojas, sendo ambos resíduos provenientes tanto da coleta seletiva 

disponibilizada aos seus consumidores, bem como de suas operações. 

Também vale ressaltar que, em 2010, momento da implementação da PNRS[ac6][ADESB7], 

a Leroy Merlin divulga um documento interno, por meio de sua área jurídica, fazendo uma 

releitura da PNRS e sua aplicação prática nas operações realizadas pela empresa, como também 

complementa e atualiza procedimentos internos de gestão de seus resíduos, fazendo a 

divulgação e desdobramento da informação nos canais internos, em formações e comitês de 

sustentabilidade estratégico e de cada unidade. Implementou também um acompanhamento 

regular de suas unidades e parceiros, inclusive com acompanhamento por meio de auditoria 

interna anual. 

Observando o relatório de sustentabilidade de 20184, publicado em seu site, 

demonstrava 60% de reciclagem em suas operações, contra 3% de reciclagem registradas em 

todo o Brasil, o que demonstra uma gestão de resíduos mais eficiente que a média nacional e a 

torna mais propensa ao modelo de economia circular. 

Ao invés de apenas realizar a destinação correta dos resíduos, a Leroy Merlin 

desenvolve uma estratégia arrojada para realizar a gestão de seus resíduos, buscado parcerias e 

desenvolvendo fornecedores em seu entorno para criarem em conjunto soluções que 

reintroduzam os materiais, provenientes dos resíduos, direto no processo produtivo das 

indústrias, e principalmente que sejam produzidos itens que possam retornar como produtos 

para venda em suas lojas ou para auxílio à comunidade de seu entorno. 

 
4 O relatório de sustentabilidade está disponível em https:\\sustentabilidade.leroymerlin.com.br (acessado em 
28/11/2019) 
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Nessa linha, em 2017, a loja da Leroy Merlin da Marginal Tietê, em São Paulo, estava 

em processo final de reconstrução, tornando-se a maior loja de home center da América Latina 

com seus mais de 20 mil m², recebendo muitos produtos novos, disponibilizando mais de 100 

mil itens aos consumidores. Todo esse movimento gerou muito resíduo, em especial de papelão, 

e foi quando a analista de sustentabilidade Lívia Lopes se reuniu5 com Borba sobre a 

possibilidade de buscar uma solução mais sustentável para esse resíduo do que apenas a 

reciclagem que já acontecia em todas as demais lojas da rede. 

Considerando 10 mil kg mensais de resíduo de papelão da operação da loja da Marginal 

Tietê, Lopes formou um grupo de trabalho multidisciplinar e junto com Borba buscaram por 

soluções que trouxessem impactos positivos ambientais, sociais e econômicos. Desenvolveram 

então, três novas linhas de fornecedores para a loja Marginal Tietê, sendo o primeiro um 

prestador de serviço de reciclagem, o segundo uma indústria com certificação FSC, que atua 

exclusivamente com papel reciclado, e por último um fornecedor local que trabalhe em busca 

de desenvolvimento de uma gama de produtos para o varejo. Dessa forma, a loja Leroy Merlin 

da Marginal Tietê passa não só a coletar e destinar corretamente o papelão, mas sim inseri-lo 

na cadeia de valor sob a ótica cradle to cradle6.  

A partir da solicitação do grupo multidisciplinar, o fornecedor local desenvolveu um 

produto cuja matéria prima é o resíduo papelão, transformou em  papel kraft, vendeu esse novo 

item para a Leroy Merlin em formato cilíndrico, com fita adesiva na borda, e a esse produto foi 

dado o nome de Papel Pintor, que pode ser reciclado e retornado como o mesmo produto por 

até 7 vezes, aproveitando todo o período de vida útil da fibra da celulose.  

O aproveitamento do resíduo, o lucro obtido pela loja superior a 600%[ac8][ADESB9] devido 

a negociação direta com a indústria se comparado ao produto similar chinês vendido 

anteriormente e o desenvolvimento de fornecedor local, foram só um dos primeiros ganhos, 

pois pós um ano de nascimento do produto Papel Pintor, ele já estava presente em todas as lojas 

do Brasil, eliminando 100% do transporte marítimo desse tipo de produto que advinha do 

 
5 Trecho da ata da reunião entre Lívia Lopes e Andressa Borba consta no Anexo III 
6 MCDONOUGH, W.; BRAUNGART, M. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point 
Press, New York, 2002. Cradle to Cradle é a teoria escrita por McDonough and Michael Braungart, que significa 
do berço ao berço e é posicionado pelos autores como um manifesto para uma nova abordagem em relação ao 
design sustentável: uma que se baseia na inteligência dos sistemas naturais. Para eles, isso significa que 
devemos parar de extrair energia de combustíveis fósseis não renováveis e nos voltarmos para o sol e outras 
fontes de energia renováveis para nossos suprimentos de energia. E devemos fazer com que todos os 
"materiais de consumo" percam o ciclo biológico dos nutrientes ou o ciclo tecnológico dos nutrientes, o que 
significa que os materiais devem ser biodegradáveis para serem incorporados em um ciclo natural no final da 
vida de um produto ou recicláveis e ser reutilizado. indefinidamente em um sistema tecnológico de circuito 
fechado. 
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continente Asiático (item similar em kraft, antes comercializado pelas lojas Leroy Merlin), com 

alto grau de emissão de GEE associado a esse tipo de transporte.  

O produto chegava ao Brasil com preço médio de custo ao consumidor final de R$32,00 

e, pós a implantação do projeto Papel Pintor torna-se mais acessível ao consumidor, com um 

custo médio de R$9,90, mantendo uma margem de lucro de 20% para a Leroy Merlin. Esses 

resultados são apresentados ao Comitê de Sustentabilidade Nacional7 e no 2º Fórum de 

Inovação Leroy Merlin8. 

Ainda em 2017, Eduardo Borges, também analista de sustentabilidade, pós analisar os 

dados sobre a quantidade de uso e troca de uniformes pelos colaboradores da Leroy Merlin 

Brasil, propôs ao CSN9 uma mudança no processo de descarte desses itens. Até esse momento, 

cada loja e unidade faz a gestão desse tipo de resíduo (tecidos dos uniformes). Há as que enviam 

os resíduos para instituições não governamentais, as que enviam para processo de reciclagem, 

as que doam para cooperativas que fabricam bolsas, estojos, fuxicos; enfim, não há um processo 

específico.  

A proposta foi trazer um parceiro que atendesse de forma nacional, recolhe-se, por meio 

de logística reversa10, os uniformes de cada loja e unidade, tria-se e higieniza-se as peças em 

condições de uso como uniforme, descaracterizando o logo e enviando para pessoas em 

vulnerabilidade social as peças em condições de uso como vestimenta, e ainda que pudesse 

transformar em desfibrado têxtil ou flanelas as demais peças, para reinserção do material na 

indústria. O projeto, intitulado Postera, foi implementado pelas regiões em fases, até que em 

2018 atingiu 100% das unidades Brasil da Leroy Merlin.  

Em 2018 e em 2019, a partir do tecido da camiseta são enviadas mais de 13.705 flanelas 

para as lojas utilizarem em seu processo de limpeza e mais de 1.825 cobertores foram fabricados 

e doados a partir do desfibrado dos uniformes. 

Ao longo do ano de 2019, alguns estudos e testes são realizados para, além de 

cobertores, o desfibrado têxtil também pode se tornar matéria prima para produtos já 

comercializados na Leroy Merlin ou até mesmo criação de novos produtos. Alguns 

 
7 Trecho da Ata da reunião no Anexo IV, com comentários dos integrantes do CSN 
8 A Leroy Merlin Brasil realiza Fórum de Inovação anual, desde 2017, estimulando, engajando e reconhecendo 
seus colaboradores que transformam ideias em projetos que geram impacto positivo para o negócio. A partir 
de 2018 passou a integrar projetos propostos por start ups e em 2019 inseriu a participação de ideias e 
projetos de consumidores. 
9 Trecho da Ata da reunião no Anexo V, com comentários dos integrantes do CSN 
10 Os caminhões que realizam as entregas de produtos nas lojas retornam com o palete de uniformes para o 
centro de distribuição logístico da Leroy Merlin Brasil, para que seja retirado pela empresa parceira de 
destinação dos uniformes. 
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desenvolvimentos são realizados e espera-se que, em breve, um desses produtos esteja 

disponível para aquisição dos consumidores. 

A equipe de sustentabilidade realizava diversos projetos de impactos sociais e 

ambientais no início de 2018, quando Borges levou ao CSN11 um novo estudo, agora sobre 

resíduos orgânicos provenientes dos restaurantes das lojas, centro de distribuição e matriz, 

propondo reduzir o envio para aterros sanitários desse tipo de resíduo, reduzindo diretamente 

custo com transporte e emissão de CO2.  

O projeto previa a construção de composteiras em áreas livres nos terrenos onde as 

unidades da Leroy Merlin estão instaladas, bem como desenvolver hortas urbanas adubadas a 

partir dos insumos da composteira, doando os itens ali produzidos para os colaboradores da 

própria unidade. Ainda contempla a realização de cursos para consumidores sobre como ter e 

manter uma composteira e horta residencial. A primeira implementação aconteceu na matriz 

em conjunto com a loja Interlagos, que dividem o mesmo restaurante e a segunda 

implementação foi no centro de distribuição logístico de São Bernardo do Campo, mostrando 

uma economia em cada projeto em torno de R$100 mil, redução de 50% de quilometragem 

rodada e, consequentemente, redução de 50% de emissão de CO2. Além disso, gera um posto 

de emprego extra com o parceiro que implementa o projeto e que faz a gestão da composteira 

e horta. 

Esses 3 projetos abrem a possibilidade de investigar o potencial de uma gestão mais 

ampla de resíduos das operações. Em 2019, analisando os projetos e seus resultados, Niza e os 

demais integrantes do CSN propõem a criação de um novo grupo de trabalho multidisciplinar 

focado em entender e investigar as possibilidades de economia circular para o aprofundamento 

e mapeamento de outras oportunidades de aprimoramento da gestão dos resíduos.  

O grupo de trabalho foi estabelecido, composto por 6 colaboradores, tendo Lopes e 

Borges como a líderes do projeto. No primeiro encontro desse grupo, os integrantes relatam ter 

um conhecimento superficial sobre o que é fazer gestão de resíduos, e principalmente não 

sabem exatamente do que se trata a economia circular. 

Borges então faz a proposta de formarem duplas e pesquisarem literaturas disponíveis 

sobre os temas. Todos gostam da proposta, e então combinam que cada dupla deve pesquisar e 

ler um artigo para que, na reunião seguinte, marcada para 15 dias depois, possam compartilhar 

seus aprendizados. Lopes solicita que durante a leitura cada dupla faça anotações em uma ficha, 

divididas em dois pilares: “O que Li?” e “O que Aprendi?”, conforme Quadro 1 abaixo:  

 
11 Trecho da Ata de reunião no Anexo VI, com comentários dos integrantes do CSN 
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Tabulação de Leitura de Artigos 
Dupla:   
Artigo:   

O que li? O que aprendi? 
(síntese do artigo) (relate as descobertas da sua leitura) 

    
    
    
    
    
    
    

Quadro 11 – tabulação de leitura de artigos - elaborado pela autora 

 

Ainda durante essa primeira reunião, os integrantes fazem uma busca por publicações 

que tratam do tema, e então decidem utilizar três artigos recentes, que apresentam uma análise 

de alavancas e barreiras da implantação da economia circular que poderiam ser contributivas 

para o processo de aprendizagem do grupo. 

Cada dupla escolheu um dos artigos, ficando a divisão, conforme Lopes anotou num flip 

chart disponível na sala de reunião: 

 

Dupla A: ficou responsável pela leitura de “Lost in Transition? Drivers and Barriers in 

the Eco- innovation Road to the Circular Economy”12 de Ana de Jesus e Sandro Mendonça, 

publicado em 2017, na Ecological Economics. 

 

Dupla B: ficou responsável pela leitura de “Barriers to the Circular Economy: Evidence 

From the European Union (EU)”13, de Julian Kirchherr e demais escritores, publicado em 2018, 

na Ecological Economics. 

 

Dupla C: ficou responsável pela leitura de “Unlocking circular business: A framework 

of barriers and drivers”14, de Nina Tura e demais escritores, publicado em 2019, no Journal of 

Cleaner Production. 

 
12 JESUS, A.; MENDONÇA, S. Lost in Transition? Drivers and Barriers in the Eco- innovation Road to the Circular 
Economy. Ecological Economics, 2017. v. 145, p. 75–89. 
13 KIRCHHERR, J.; PISCICELLI, L.; BOUR, R.; KOSTENSE-SMIT, E.; MULLER, J.;HUIBRECHTSE-TRUIJENS, A.; HEKKERT, 
M. Barriers to the Circular Economy: Evidence from the European Union (EU). Ecological Economics, 2018. v. 
150, p. 264– 272. 
14 TURA, N.; HANSKI, J.; AHOLA, T.; STÅHLE, M.; PIIPARINEN, S.; VALKOKARI, P. Unlocking circular business: A 
framework of barriers and drivers. Journal of Cleaner Production, 2019. v. 212, p. 90–98. 
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Passados 15 dias, o grupo de trabalho volta a se reunir, agora já com os artigos lidos e 

as fichas preenchidas. Lopes iniciou a reunião agradecendo o comprometimento de todos os 

integrantes, e pede para cada dupla dividir com o grupo os conhecimentos adquiridos com a 

leitura do artigo, utilizando as fichas que tinham preparado como base. 

Lopes solicita que no momento que cada dupla realizasse a leitura e explicação das 

fichas que apresentaram, que as outras duas duplas devem tomar nota sobre os pontos 

relevantes. 

A Dupla A, que leu o trabalho de Jesus e Mendonça, publicado em 2017, explicou que 

cada integrante da dupla leu o artigo separadamente, preenchendo cada um uma ficha de 

tabulação de leitura do artigo diferente. Depois, marcaram um dia para trocarem percepções 

sobre a leitura e então juntaram em uma única ficha. Colocaram a ficha no centro da mesa e 

iniciaram a leitura: 

 

Tabulação de Leitura de Artigos 
Dupla: " A "   

Artigo: DE JESUS, A.; MENDONÇA, S. Lost in Transition? Drivers and Barriers in the Eco- innovation 
Road to the Circular Economy. Ecological Economics, v. 145, n. September 2017, p. 75–89, 2018. 

O que li? O que aprendi? 
(síntese do artigo) (relate as descobertas da sua leitura) 

 - a economia circular não é um debate recente, mas 
apenas nesse século ganhou destaque. 
- A China, desde 2002, tem legislação específica 
incentivando a produção limpa e a economia circular. 
- A União Europeia, criou em 2015 um plano de ação  
para a economia circular. 
- Os autores afirmam que a economia circular ainda é 
pouco compreendida e que para isso é importante 
compreender quais fatores alavancam e quais dificultam 
a transição de uma economia linear para uma economia 
circular. 
- os autores definem economia circular como "uma 
abordagem multidimensional, dinâmica e integradora, 
promovendo um modelo sociotécnico transformado para 
proporcionar o desenvolvimento econômico, de maneira 
ambientalmente sustentável, combinando, 
reequilibrando e reconectando processos industriais e 
hábitos de consumo em um novo sistema de ciclo 
fechado de produção de uso". 
- os autores dividem as alavancas e barreiras da 
economia circular em Técnico, 
Econômico/Financeiro/Mercado, 
Institucional/Regulatório e Cultura Social. 

 - a revolução industrial, apesar de sua 
contribuição para a evolução econômica, trouxe 
consequências negativas para o meio ambiente e 
para a sociedade. 
 
- o ciclo linear degradou a natureza, sem permitir 
a ela que se regenerasse. 
 
- a economia circular nasceu como proposta mais 
sustentável do que a economia linear, trazendo 
um modelo de restauração e regeneração. 
 
- é considerada compatível com necessidades das 
empresas e dos governos na busca pela redução 
de custos de insumos. 
 
- inovação e desenvolvimento sustentável estão 
conectados, sendo chamados de eco-inovação. 

Quadro 12 – tabulação de leitura de artigos – Dupla A - elaborado pela autora 
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Lopes parabeniza pela metodologia utilizada pelo grupo e as contribuições que 

trouxeram com a ficha que prepararam. Solicita então que a Dupla B mostre a ficha que tinham 

preparado. 

A Dupla B apresenta a ficha preenchida por eles, a partir da leitura do trabalho de 

Kircherr e outros escritores, da publicação feita em 2018 e explicaram que, diferente da dupla 

anterior, eles combinaram que cada integrante faria a leitura separadamente, mas que 

preencheriam a ficha juntos. Eles se encontraram, e enquanto comentavam sobre a leitura que 

tinham realizado, iam listando em uma folha as reflexões. Depois, desenharam a ficha em um 

flip chart e foram inserindo as frases em cada coluna. Ao término dessa construção, 

transcreveram suas anotações para a ficha. Então, iniciaram a leitura: 

 

Tabulação de Leitura de Artigos 
Dupla: " B "   

Artigo: KIRCHHERR, J.; PISCICELLI, L.; BOUR, R.; KOSTENSE-SMIT, E.; MULLER, J.; 
HUIBRECHTSE-TRUIJENS, A.; HEKKERT, M. Barriers to the Circular Economy: Evidence from the 
European Union (EU). Ecological Economics, v. 150, n. December 2017, p. 264– 272, 2018. 

O que li? O que aprendi? 
(síntese do artigo) (relate as descobertas da sua leitura) 

 - os autores adotaram a definição que "economia 
circular  descreve um sistema econômico baseado em 
modelos de negócios que substituem o conceito de 'fim 
de vida' por reduzir, reutilizar alternativamente, [e] 
reciclar [...] materiais nos processos de produção / 
distribuição e consumo, [...], com o objetivo de alcançar 
desenvolvimento sustentável, que implica criar 
qualidade ambiental, prosperidade econômica e 
equidade social, em benefício das gerações atuais e 
futuras" 
- segundo a fundação Ellen MacArthur, citada no artigo, 
a economia circular " poderia reduzir as emissões de CO2 
em 48%, criar um benefício econômico líquido de 1,8 
trilhão de euros e dois milhões de empregos adicionais 
até 2030 na União Europeia" 
- os autores relatam que diversos estudos relatam 
barreiras técnicas como pontos chaves, porém o estudo 
que realizaram também contemplam barreiras culturais 
centrais para implementação da economia circular, 
dividindo as barreiras em 4: tecnológica, mercado, 
reguladora e cultural. 

 - apesar de economia circular estar recebendo 
crescente atenção na última década, esse é um 
tema já discutido desde os anos 1960. 
 
- ainda hoje, há diversos estudos acadêmicos 
relatam barreiras na implementação da economia 
circular. 
 
- há barreiras culturais advindas dos consumidores 
e há as advindas das empresas. 
 
- é preciso que econômica circular esteja inserida 
na cultura e valores da empresa. 
 
- as barreiras mercadológicas são a segunda maior 
barreira. 
 
- Os recursos naturais podem custar mais baratos 
do que os recursos advindos da economia circular, 
o que favorece a economia linear. 

Quadro 13 - tabulação de leitura de artigos – Dupla B - elaborado pela autora 

 

Lopes também agradece a dedicação da dupla e elogia a forma como se organizaram 

para ler e preparar a ficha para essa reunião. Em seguida, pede para que a próxima dupla 
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apresente a ficha que construíram. 

A Dupla C traz as reflexões de sua leitura do trabalho de Tura e outros escritores, 

publicada em 2019, e explicam que leram o artigo juntos, trecho a trecho, e foram grifando as 

partes que mais chamavam atenção. Na sequência, criaram pequenas frases resumindo os 

trechos que tinham grifado e as iam anotando em uma folha. Em seguida, fizeram a leitura de 

cada frase e foram classificando nas colunas da ficha. Relataram que os achados se assemelham 

as contribuições trazidas pela Dupla A e B. 

Enfim, a Dupla C mostrou a ficha que preparam e iniciou a leitura: 

 

Tabulação de Leitura de Artigos 
Dupla: " C "   

Artigo: TURA, N.; HANSKI, J.; AHOLA, T.; STÅHLE, M.; PIIPARINEN, S.; VALKOKARI, P. 
Unlocking circular business: A framework of barriers and drivers. Journal of Cleaner Production, v. 
212, p. 90–98, 2019. 

O que li? O que aprendi? 
(síntese do artigo) (relate as descobertas da sua leitura) 

 - a economia linear está atingindo seu limite, o que pede 
uma transição para um modelo mais sustentável. 
- a economia circular tem sido pauta de políticas 
públicas, pesquisas acadêmicas, e tem sido ponto de 
interesse de empresas que tem a sustentabilidade como 
estratégia do negócio. 
- economia circular pode contribuir para a redução dos 
impactos climáticos e pode ser uma resposta para 
escassez de recursos naturais. 
- modelos circulares visam responder à escassez de 
recursos, reduzir impactos ambientais e gerar benefícios 
econômicos a curto e longo prazo. 
- legislações governamentais tem papel importante no 
impulsionamento de ações voltadas a economia circular. 
- Sustentabilidade  é um fator de consciência social 
essencial para que haja economia circular. 
- os autores categorizaram as alavancas e barreiras da 
economia circular em: tecnológica/informativa, 
econômica, institucional, social, ambiental, cadeia de 
suprimentos e organizacional. 

 - a escassez de recursos naturais é um dos 
principais alavancadores de soluções de economia 
circular. 
 
 - a economia circular pode ser um ponto 
importante para a redução de resíduos, para a 
redução do uso de energia e de preservação dos 
recursos naturais. 
 
- o uso de tecnologia pode favorecer processos de 
economia circular, mas os custos elevados para 
aplicação é uma barreira. 

Quadro 14 - tabulação de leitura de artigos – Dupla C - elaborado pela autora 

 

Ao final da apresentação da ficha pela Dupla C, Lopes agradece o trabalho realizado, e 

mais uma vez parabenizou a todos pela dedicação e formatos escolhidos para realizar o estudo 

que se propuseram. 

Lopes então fixa em uma parede as 3 fichas preparadas pelas duplas e os convida a olhar 
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para o fundo da sala, onde previamente já havia fixado quatro quadros de alavancas e barreiras 

da economia circular.  

Também explica que esses quadros foram construídos após análise desses mesmos 

artigos lido pelas duplas, e apresenta a separação das alavancas e barreiras em 4 categorias: 

tecnológica, econômica, institucional e cultural. Na sequência, solicita que os integrantes se 

dividam para ler os quadros, informando que os quadros estão em cores para facilitar o 

entendimento, sendo que a categoria tecnológica está em tons verdes, a categoria econômica 

em amarela, a institucional em azul e a cultural em vermelha. 

 

Economia Circular 
Resumo das alavancas e barreiras da economia circular - categoria tecnológica 

Autor Alavancas Barreiras 

Jesus e 
Mendonça 
(2017) 

Disponibilidade de tecnologias que 
facilitam a otimização de recursos, a 
reutilização, a remanufatura e a reciclagem 
de subprodutos como entrada para outros 
processos, bem com o desenvolvimento de 
soluções de compartilhamento. 

Tecnologia inadequada, defasagem entre 
design e difusão dos conceitos de economia 
circular, falta de suporte técnico e 
treinamento. 

Kirchherr et al 
(2018) 

Não aplicável 

Falta de capacidade de fornecer produtos 
remanufaturados de alta qualidade; 
Projetos circulares limitados; 
Poucos projetos implementados como 
referência de produção em larga escala; 
Falta de dados, por exemplo, sobre 
impactos. 

Tura et al (2019) 

Maior compartilhamento de informações 
por meio de sistemas avançados de 
gerenciamento de informações; Potencial 
para reduzir a dependência do 
fornecimento de matérias-primas e evitar 
preços altos e voláteis; 
Surgimento de novas tecnologias; 
Colaboração aberta e práticas de 
comunicação entre todos os parceiros; 
Maior disponibilidade de recursos e 
capacidades; 
Gerenciamento de redes reversas 
Desenvolvimento de relacionamentos de 
longo prazo com parceiros da cadeia de 
suprimentos 

Falta de informação, de conhecimento, de 
tecnologias e de habilidades técnicas. 
Falta de colaboração, de trabalho em rede 
entre os parceiros; 
Indústria com foco em modelos lineares; 

Quadro 15 – Resumo de alavancas e barreiras da economia circular – categoria tecnológica - Adaptado de Oliveira (2019) 
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Economia Circular 
Resumo das alavancas e barreiras da economia circular - categoria econômica 

Autor Alavancas Barreiras 

Jesus e 
Mendonça 
(2017) 

Demanda: necessidade crescente de 
recursos e consequente esgotamento de 
recursos da natureza; 
Oferta: aumento de custo de recursos e 
volatilidade dos preços, levando a 
incentivos para soluções de redução de 
custos e estabilidade da oferta dos recursos. 

Grandes exigências de capital, custos de 
transação significativos, altos custos 
iniciais, informação assimétrica, retorno 
incerto e lucro 

Kirchherr et al 
(2018) 

Não aplicável 

Preços baixos de materiais virgens; Falta 
de padronização; 
Custos de investimento iniciais altos; 
Financiamento limitado para modelos de 
negócios circulares. 

Tura et al (2019) 

Potencial para melhorar a eficiência de 
custos, encontrar novas fontes de receita e 
obter lucro; 
Potencial para novas oportunidades de 
desenvolvimento de negócios, inovação e 
sinergia; 
Potencial para prevenir impactos 
ambientais negativos; 
Escassez de recursos. 

Custos elevados e falta de capacidade 
financeira e apoio; 
Falta de ferramentas e métodos para medir 
os benefícios (a longo prazo) dos projetos 
de economia circular. 

Quadro 16 – Resumo de alavancas e barreiras da economia circular – categoria econômica - Adaptado de Oliveira (2019) 

 

 

 

Economia Circular 
Resumo das alavancas e barreiras da economia circular - categoria institucional 

Autor Alavancas Barreiras 

Jesus e 
Mendonça 
(2017) 

Aumento da legislação ambiental, como 
normas ambientais e diretrizes de gestão de 
resíduos 

Incentivos desalinhados, falta de um 
sistema legal favorável, estrutura 
institucional deficiente. 

Kirchherr et al 
(2018) 

Não aplicável 
Leis e regulamentos; Falta de consenso 
global. 

Tura et al (2019) 

Direcionamento de regulamentos e 
requisitos padrão; 
Fundos de apoio, políticas de tributação 
e subsídios. 

Regulação complexa e sobreposta; 
Falta de apoio governamental bem como 
falta de know-how de decisores políticos. 

Quadro 17 - Resumo de alavancas e barreiras da economia circular – categoria institucional - Adaptado de Oliveira (2019) 
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Economia Circular 
Resumo das alavancas e barreiras da economia circular - categoria cultural 

Autor Alavancas Barreiras 

Jesus e 
Mendonça 
(2017) 

Conectado à consciência social e 
ambiental, bem como mudanças nas 
preferências do consumidor (por exemplo, 
da propriedade de ativos para modelos de 
serviços) 

Rigidez do comportamento do consumidor 
e rotinas de negócios 

Kirchherr et al 
(2018) 

Não aplicável 

Cultura hesitante da empresa; 
Disposição limitada para colaborar na 
cadeia de valor; 
Falta de conscientização e interesse do 
consumidor; 
Operando em um sistema linear; 
Aquisição circular limitada 

Tura et al (2019) 

Conscientização mundial das necessidades 
de sustentabilidade; Maior compreensão 
das demandas de sustentabilidade; 
Possibilidade de diferenciação e 
fortalecimento da marca da empresa; 
Economia circular integrada na estratégia 
e metas da empresa; Desenvolvimento de 
habilidades e capacidades para economia 
circular. 

Culturas específicas dos locais dificultam 
a implementação de novas soluções; 
Conservacionismo nas práticas 
comerciais; Falta de clareza quanto as 
necessidades dos clientes; 
Falta de conexão entre economia circular e 
estratégia; 
Forte dependência de operações 
tradicionais (lineares); 
Aversão a riscos. 

Quadro 18 - Resumo de alavancas e barreiras da economia circular – categoria cultural - Adaptado de Oliveira (2019) 

 

 

Pós leitura, sentam-se em círculo e trazem as reflexões, conectando as fichas e os 

quadros de alavanca e barreira. Em seguida, Lopes coloca no centro do círculo o “Diagrama de 

Borboleta sobre Economia Circular”, elaborado pela Ellen MacArthur Foundation (EMF), em 

2015: 
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Então, Lopes pede para cada dupla conversar sobre a imagem que estavam vendo e 

depois compartilhar com o grupo o que tinham entendido. 

A Dupla A compartilha que conseguiam notar no topo do diagrama que há uma 

separação entre os recursos naturais renováveis e os recursos naturais finitos. Entenderam que 

os renováveis estão ligados ao ciclo biológicos enquanto os finitos referem-se ao ciclo técnico. 

Notam que os biológicos são capazes de se decompor e reintegrarem-se a natureza, como o 

papel, madeira, algodão etc, mas os técnicos já não possuem tal capacidade de decomposição, 

sendo importante prolongar a vida útil deles o máximo que a capacidade deles permitir aqueles, 

como é o caso do alumínio, do ferro, do plástico etc. 

Também comentam que entendem que esse processo só terá de fato a propriedade de 

regenerar e restaurar, com a utilização de uma energia que seja limpa, advinda de fontes 

renováveis. 

Figura 1 – Diagrama Borboleta Adaptado de Ellen MacArthur Foundation (2015) 
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Acrescentam que acreditam que esse modelo só será possível caso o design de produtos 

fabricados e comercializados sejam repaginados, facilitando o processo de separação de cada 

componente e o envio para o ciclo adequado para cada material. Além disso, consideram 

essencial a eliminação dos componentes tóxicos e que é importante que os processos de cada 

ciclo seja claro e conhecido por todos, para que possa promover maior eficácia dos recursos. 

A Dupla B nota que os processos descritos no diagrama fazem uma separação entre os 

consumidores e usuários. Entendem, que essa diferenciação aparece na imagem, pois 

consumimos os itens dos ciclos biológicos (alimentos, medicamentos, vestimenta etc) e, por 

outro lado, utilizamos os itens dos ciclos técnicos (plástico, metal, vidro etc). Também divide 

os fabricantes de peças e os fabricantes de produtos. Entenderam que essa separação demonstra 

uma uniformização de peças, o que pode contribuir com a contínua reintrodução delas em todo 

o sistema, e ao invés de varejistas, no diagrama há a figura do prestador de serviço, indicando 

que esse modelo favorece a otimização da utilização dos recursos. Entendem que assim 

possibilita também uma vantagem competitiva no mercado, reforçando características de 

qualidade, durabilidade, facilidade de reparação, circularidade etc. 

Trazem a reflexão que o ciclo técnico proposto no diagrama possibilitará o restauro do 

meio ambiente, uma vez que prevê o prolongamento do uso dos recursos em diversas soluções 

ao longo da vida útil dele, ao invés de exigir uma nova extração da natureza a cada nova 

produção. Entendem que nesse sentido, se for priorizada a reparação e manutenção de produtos, 

essa ação contribuiria para o prolongamento da vida útil dos recursos, como também citaram 

que o estímulo a uma economia compartilhada pode ser uma proposta interessante para itens 

que são utilizados poucas vezes, como o caso de furadeiras em residências. E, pós todas essas 

etapas, quando não houver mais utilização, o produto será desmontado, separado em cada tipo 

de material que o compõem e esses serão destinados para a fabricação de outros itens, reduzindo 

assim a dependência de recursos naturais para novas produções. 

 A Dupla C observa que há ciclos que permitem a circularidade também nos ciclos 

biológicos, sendo que o mais próximo do consumidor é o denominado reutilização em cascata, 

que possibilita um reaproveitamento cíclico dos recursos para diversos fins (como é o caso do 

algodão, que se transforma em tecido, roupa etc). Entenderam também que do ciclo biológico 

originam insumos bioquímicos, por exemplo a produção de gás e que também os resíduos 

orgânicos podem ser compostados e utilizados como adubo, regenerando o solo e ao mesmo 

tempo produzindo novos alimentos. 

Essa dupla também complementa que observando o diagrama entendem que em ambos 
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os ciclos, a pessoa deve ser considerada como o ponto central, seja ela consumidora ou 

utilizadora, por isso acreditam que os ciclos partem deles e retornam para eles na imagem. 

Relataram que acreditam que quanto mais os ciclos estão próximos das pessoas, menos recursos 

são utilizados, menos tempo e dinheiro são necessários, podendo oferecer uma maior 

integridade e qualidade dos produtos. 

Lopes então explica que, há diversas abordagens sobre a economia circular, mas que 

esse diagrama tem sido o mais difundido. Resumiu as observações dos grupos explicando que 

de acordo com a publicação da EMF, o diagrama foi desenvolvido representando 2 ciclos, como 

bem relataram, sendo um biológico (representado do lado esquerdo, em verde) e outro técnico 

(representado do lado direito em verde), demonstrando o ciclo contínuo dos recursos. 

Também destaca que o diagrama recebe críticas de diversos pesquisadores, pois ele se 

aplica de forma macro, mas carece de detalhamento que contemple itens inerentes a capacitação 

das pessoas e redesign de produtos, ambos itens essenciais no processo de economia circular. 

Ainda em círculo, concluíram que a leitura dos artigos e as análises feitas em grupo 

contribuíram para compreenderem o que é a economia circular e como ela pode agregar para 

uma gestão mais sustentável e eficiente dos recursos utilizados no dia a dia da operação da 

empresa. Relataram que acreditam que há diversas oportunidades de desenvolvimento de 

projetos de economia circular. 

Observando Borges, todo o material trazido pelo grupo e as reflexões que produziram, 

compartilha com eles a lista de resíduos gerados pela empresa, com o valor médio anual em 

toneladas de cada um, convidando cada dupla para pensar em propostas de gestão circular dos 

resíduos apresentados. 

 
Tabela 1 – Tipos de resíduos da Leroy Merlin - elaborado pela autora 

Tipo de Resíduo
Média Anual 
Leroy Merlin

(em toneladas)

Papel 2.500

Plástico 3.000

Metal 120

Madeira 4.400

Vidro 390

Tinta 88

Entulho 37.500
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Borges também compartilha com o grupo que além desses resíduos gerados pelo 

processo operacional, ainda há os resíduos advindos da coleta seletiva na Leroy Merlin Brasil, 

que nacionalmente contava com a implantação de uma estação de coleta contendo separação 

para metais, lâmpadas, vidros, papel e lâmpadas, em madeira ou container, sendo que a triagem 

e destinação dos resíduos ali depositados pelos consumidores eram administrados por cada loja, 

ficando a cargo dos gerentes de gestão a avaliação, contratação e acompanhamento do parceiro.  

Explica que ao longo do tempo, essas estações de coleta, em algumas unidades, foram 

se deteriorando, alguns acordos setoriais surgiram e com o crescimento exponencial de lojas 

pelo Brasil, a gestão dos parceiros unidade a unidade foi ficando morosa, onerosa, sem contar 

a complexidade de analisar os indicadores e seus impactos. 

Foi então que a equipe de merchandising apresenta e implanta em uma das lojas um 

novo modelo de estação de coleta seletiva, mas o custo de implantação era alto e pós implantada 

identificou-se um impacto ergonômico para os trabalhadores que triavam e destinavam os 

resíduos, somando-se o fato de ainda dessa proposta não resolver as questões sobre a gestão de 

diversos contratos, parceiros e formatos de indicadores de resíduos de cada loja. 

Após esse relato, e também embasado com os retornos positivos dos projetos que foram 

desenvolvidos a partir do resíduo operacional, Borges solicita ao grupo, que pensem em 

propostas de soluções que englobassem toda a gestão de recursos das operações das lojas e 

também daqueles descartados pelos consumidores Leroy Merlin, com atenção ao que rege a 

PNRS [ac10]e também aos acordos setoriais15, para que possam gerar valor agregado as estação 

de coleta seletiva, aproveitando assim a expertise da Leroy Merlin e seus colaboradores naquilo 

que tem como missão e profundidade em fazer.  

Ao término da reunião, todos os integrantes do grupo vão almoçar e se sentam ao lado 

de Antunes na mesa do refeitório. Eles estão empolgados, falando ainda sobre a reunião, e à 

medida que falam, contam a Antunes sobre os estudos e reflexões que fizeram a respeito da 

economia circular. Lopes, vendo o interesse dele pelo assunto, o convida a integrar o grupo e 

auxiliá-los nas análises e desenvolvimento de projetos. Antunes aceitou prontamente! 

Assim que finalizou o almoço, Lopes enviou um e-mail dando as boas vindas ao 

Antunes e informando todo o grupo da chegada do novo integrante. Nesse mesmo e-mail, ela 

anexou os artigos estudados previamente pelos grupos, junto com as 3 fichas que os grupos 

produziram e o quadro de alavancas e barreiras da economia circular, adaptado do trabalho de 

 
15 Há um acordo setorial implementado de lâmpadas, com estação própria de coleta seletiva para esse fim, 
com retiradas dos resíduos e reposição periódica das caixas para coleta. Também há um novo acordo setorial 
para eletroeletrônicos, com a mesma sistemática existente para lâmpadas. 
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Oliveira (2019). Ela recomendou que Antunes e os demais integrantes do grupo lesse os 

materiais com atenção, para estar alinhado aos conhecimentos adquiridos pelo grupo até aqui. 

Ao final, colocou uma lista de perguntas que todos deveriam responder para a próxima reunião: 

 Como vocês justificariam a adoção da Economia Circular pela Leroy Merlin? 

 Como a gestão de resíduos, integrada a uma proposta de economia circular, poderá contribuir para 

a estratégia de sustentabilidade da empresa?  

 Que áreas da Leroy Merlin vocês incluiriam na definição da estratégia de economia circular? 

 Quais os potenciais de uso da economia circular para engajamento dos consumidores?  

 Quais são as variáveis que você consideraria?  

 

Lopes finalizou o e-mail com a frase abaixo: 

“Vocês têm 5 dias para se prepararem até a próxima reunião e me enviar as questões até 1h 

antes de iniciarmos o nosso encontro! Topam o desafio? 

Nos vemos lá!” 

 

Se coloque no lugar do Antunes, leia com atenção os 3 (três) artigos sugeridos na 

narrativa e compare com os quadros “O que Li?” e o “O que Aprendi?” que o grupo 

multidisciplinar de economia circular preparou. Após, prepare uma síntese dos 3 artigos, 

responda as questões acima e se prepare para a discussão e atividades em grupo na próxima 

reunião.
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ANEXO I:  

Linha do Tempo – Caso de Ensino “Leroy Merlin Brasil – Caminhos para Circularidade” 

 

 
Quadro 9 – Linha do Tempo do Caso de Ensino “Leroy Merlin Brasil – Caminhos para Circularidade” – elaborado pela autora 
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ANEXO II:  

Macroestrutura de governança de sustentabilidade na Leroy Merlin 
 
 
 

 

                     Quadro 10 – Estrutura de governança de sustentabilidade fornecido pela Leroy Merlin Brasil 
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ANEXO III: 

Ata Reunião sobre Resíduos entre Lívia Lopes e Andressa Borba 
 
 

 
 Quadro 11 – cópia de ata de reunião - elaborado pela autora 
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ANEXO IV:  

Trecho da ATA de reunião do Comitê de Sustentabilidade Nacional – projeto Papel Pintor: logística reversa de resíduos de papelão 

 

 
Quadro 12 – cópia de trecho original da ata de reunião do comitê de sustentabilidade nacional 
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ANEXO V: 

Trecho da ATA de reunião do Comitê de Sustentabilidade Nacional – projeto Postera: logística reversa de uniformes 

 

 
Quadro 13 – cópia de trecho original da ata de reunião do comitê de sustentabilidade nacional 
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ANEXO VI:  

Trecho da ATA de reunião do Comitê de Sustentabilidade Nacional – projeto OrganiCO2: compostagem de resíduo orgânico e adubo 
horta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 4- cópia de trecho original da ata de reunião do comitê de sustentabilidade nacional 
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ANEXO VII: Resíduos da Leroy Merlin Brasil 

 
 
 

Tipo de Resíduo 
Média Anual Leroy 

Merlin 
(em toneladas) 

Proposta para Gestão Circular do Resíduo 

Papel 2.500   

Plástico 3.000   

Metal 120   

Madeira 4.400   

Vidro 390   

Tinta 88   

Entulho 37.500   

 
    Tabela 2 - proposta para gestão circular do resíduo - Tabela elaborada pela autora 



38 
 

3. CASO LEROY MERLIN BRASIL - CAMINHOS PARA A CIRCULARIDADE: 
NOTAS DE ENSINO 

 
3.1 Sinopse do caso 
 

“Leroy Merlin Brasil - Caminhos para a Circularidade” é um caso real sobre os desafios 

da gestão de resíduos provenientes das operações das lojas de varejo de home center (materiais 

de construção, organização, iluminação e decoração) da rede, como também das estações de 

coleta seletiva disponibilizadas para seus consumidores. O caso faz uma breve trajetória da 

Leroy Merlin, abordando os desafios de Weber Niza, Diretor de Recursos Humanos, sobre os 

processos de reestruturação de sua nova área, a criação da área de Sustentabilidade, sua 

participação no Comitê de Sustentabilidade Nacional[ac11] e amadurecimento desse comitê. [ac12]. 

Durante esses relatos, 3 casos já desenvolvidos e implementados são descritos, todos 

envolvendo economia circular, utilizando resíduos das operações. Também traz a formação de 

um grupo multidisciplinar de economia circular, descreve a trajetória dos integrantes na busca 

de conhecimento sobre o tema e como podem desenvolver novos processos circulares na 

empresa. Ao final, há um desafio lançado ao grupo. 

Esse caso oferece a oportunidade de explorar os conceitos de gestão de resíduos e 

economia circular; também apresenta ideias e provoca reflexões de como ter uma gestão mais 

eficiente dos resíduos, a partir de projetos e estudos de economia circular, buscando gerar valor 

agregado ao negócio, também impactando positivamente a sociedade e o meio ambiente por 

meio de economia circular.  

 
 
3.2 Sugestão de Aplicação 
 

Esse caso de ensino pode ser utilizado em aulas, disciplinas, cursos, atividades e 

treinamentos empresariais, que abordem os temas abaixo:  

 Economia Circular 

 Circularidade e o papel das empresas 

 Gestão estratégica de resíduos 

 Resíduos e imagem de marca 

 Projeto ambientais e sociais a partir de resíduos 

 Engajamento de consumidores 
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3.3 Objetivos e Técnicas de Ensino 
 

Após leitura, análise e discussão do caso, espera-se gerar competências para economia 

circular com reflexões sobre quais as dificuldades e oportunidades das empresas na 

implementação de processos de economia circular, integrada a estratégia de desenvolvimento 

sustentável e que gere influências e conexões entre empresas de diversos segmentos, indústrias 

e consumidores. Busca-se fomentar a discussão e proposição de iniciativas empresarias, tanto 

individuais quanto coletivas, que contribuam para a melhoria do meio ambiente, estimule a 

formação de um ecossistema de circularidade, que os aproxime e os permita estar conectados 

na busca de construções de soluções circulares e desenvolvimento mais profundo e amplo desse 

sistema. Lembrando que desde a implementação da PNRS, por meio da lei federal nº 12.305/10, 

a gestão de resíduos tornou-se uma responsabilidade compartilhada no Brasil entre indústrias, 

varejistas, consumidores, importadores, distribuidores, responsáveis por limpeza urbana e 

manejo de resíduos. 

Durante o aprofundamento do caso e a teoria que o respalda, os alunos também poderão 

aprimorar a capacidade de identificar as oportunidades da economia circular nos processos 

inerentes a gestão mais eficiente dos recursos naturais e a gestão de resíduos, analisar as 

influências externas, barreiras existentes, conflitos de interesse no processo, como também 

compreender as contribuições para a estratégia de negócio que a gestão de eficiente do uso dos 

recursos pode agregar. 

As atividades em sala possibilitarão aos alunos examinarem algumas teorias existentes, 

elaborarem um esquema de alavancas e barreiras, realizar análise de modelos de gestão de 

resíduos que podem ser mais sustentáveis e ao final poderão construir uma proposta mais 

eficiente e circular para a gestão de resíduos da empresa em foco no caso de ensino, de forma 

que também possam replicá-la a outras empresas e processos. 

As notas de ensino contêm orientações para aplicação em sala de aula presencial e 

virtual. 

Para essa aula, o professor necessitará de: 

 - equipamento para projeção; 

 - computador; 

 - elaboração de material prévio impresso e para projeção; 

 - flip chart. 

 

NOTA DA AUTORA: Se estiver em sala de aula virtual, o professor necessitará: 
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  - ferramenta e licença para sala virtual; 

- criar link para sala virtual; 

  - computador; 

  - power point ou office (para anotações); 

  - elaboração de material prévio para projeção; 

  - elaboração de enquetes virtuais. 

 

3.4 Questões de estudo sugeridas 
 

As questões sugeridas aos alunos, ao final do caso, são as recomendadas para o 

desenvolvimento do caso e que contribuirão para o aprofundamento sobre economia circular. 

 Como vocês justificariam a adoção da Economia Circular pela Leroy Merlin? 

 Como a gestão de resíduos, integrada a uma proposta de economia circular, poderá 

contribuir para a estratégia de sustentabilidade da empresa?  

 Que áreas da Leroy Merlin vocês incluiriam na definição da estratégia de economia 

circular? 

 Quais os potenciais de uso da economia circular para engajamento dos consumidores?  

 Quais são as variáveis que você consideraria?  

 

Também sugere-se que os alunos realizem uma síntese dos 3 artigos que constam no Caso 

de Ensino. 

NOTA DA AUTORA: Recomenda-se que os 3 artigos que constam no caso de ensino 

sejam substituídos, na medida que se tornem obsoletos e/ou que surjam novos artigos abordando 

as barreiras e alavancas da economia circular. Para isso, o professor necessitará alterar os nomes 

dos artigos no corpo do caso de ensino e estruturar novos quadros[JS13] “O que Li?” e o “O que 

Aprendi?”, representando uma breve análise feita pelas duplas do grupo multidisciplinar de 

economia circular descritas no caso. 

 

As sugestões abaixo são alternativas disponíveis para discussão em sala, sobre o mesmo 

caso: 

 Gestão do produto, ciclo de vida e ecodesign 

 Importância das políticas públicas na gestão empresarial mais eficiente 

 Inovação e sustentabilidade 

 Importância de parcerias e acordos setoriais 
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 Importância das empresas na influência de seu entorno 

 Barreiras e alavancas da gestão de resíduos de consumidores 

 Economia de serviços e economia compartilhada  

 
3.5 Roteiro para discussão do caso de ensino: 
 

Para a análise e discussão do caso de ensino, recomenda-se que a sala permita 

movimentação de cadeiras e mesas. 

As atividades sugeridas aqui terão mais aproveitamento para salas com mínimo de 15 

máximo de 30 alunos. 

 Sugere-se a seguinte agenda para análise do caso, contendo atividade prévia e encontro 

em sala de aula presencial ou virtual de 2h05: 

 

a. 1 semana antes ----------------- Leitura prévia do caso de ensino e 3 artigos citados no caso 

b. Até 1h antes da aula ------- Entrega das sínteses dos artigos citados e das questões 

respondidas 

c. 15 minutos ---------------------- Introdução 

d. 20 minutos ---------------------- Economia Circular 

e. 1 hora e 10 minutos ------------ Role play 

f. 20 minutos ---------------------- Finalização do Caso de Ensino 

 

NOTA DA AUTORA: Caso utilize sala de aula virtual, recomenda-se o uso de 

ferramenta e licença que permita conexão de até 30 participantes. Também será necessário que 

a ferramenta possibilite quebra da sala em sub-salas. A ferramenta deve permitir a introdução 

aleatória de participantes, a designação de participantes por sub-sala pelo professor e a visita 

do professor nas sub-salas. Essas funções são importantes, pois permitirão ao professor realizar 

a atividade de Role Play proposta nessa nota de ensino e acompanhamento dos debates dos 

grupos. 

Para não atrasar o início da aula, recomenda-se que o professor abra a sala virtual com no 

mínimo de 10 minutos de antecedência, para que os alunos possam entrar e testar suas conexões.  

 

A. Leitura prévia 

O professor deve enviar aos alunos o caso de ensino, com uma semana de antecedência, 

solicitando que realizem leitura prévia, respondam as perguntas que constam no final do caso e 
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entreguem virtualmente até 1h antes do início da aula. 

A leitura do caso de ensino e resposta das perguntas previamente serão essenciais para a 

fluidez das discussões em sala e realização das atividades. 

Recomende também que os alunos realizem a leitura dos 3 trabalhos citados no caso de 

ensino, tanto como base para compreensão do caso, como para aprofundamento teórico sobre 

economia circular. Os textos são:[JS14] 

 

-  “Lost in Transition? Drivers and Barriers in the Eco- innovation Road to the Circular Economy” 

de Ana de Jesus e Sandro Mendonça, publicado em 2017, na Ecological Economies, disponível no link: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3038887  

 

- “Barriers to the Circular Economy: Evidence From the European Union (EU)”, de Julian 

Kirchherr e demais escritores, publicado em 2018, na Ecological Economies, disponível no link: 

https://www.researchgate.net/publication/324978231_Barriers_to_the_Circular_Economy_Evidence_From_the_European_Union_EU 

 

- “Unlocking circular business: A framework of barriers and drivers”, de Nina Tura e demais 

escritores, publicado em 2019, no Journal of Cleaner Production, disponível no link: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618336059 

 

B. Introdução – iniciando a aula – 15 minutos 

Utilizando a sinopse do caso como base, o professor deverá iniciar a aula solicitando aos 

alunos que relatem suscintamente os principais pontos que chamaram atenção no caso de ensino 

que leram previamente e aproveitando os tópicos para complementos específicos.  

O professor deverá tomar nota no flip chart dos principais tópicos trazidos pelos alunos, 

destacando as palavras chaves e depois fixará em um ponto da sala. 

 

NOTA DA AUTORA: Caso esteja em sala virtual, professor poderá listar os pontos de duas 

formas: 

- compartilha a tela com a turma, contendo uma tela branca de power point ou word, e vai 

listando os pontos ao mesmo tempo que os alunos relatam, ao final da lista negrita e muda de 

cor os pontos chaves, ou 

- pré-elabora uma enquete em ferramenta web (ex: no site www.mentimeter.com). No 

momento da aula, compartilha o link e código da questão com a turma. Solicita que os alunos 

acessem pelo celular e coloquem as palavras chaves da leitura do caso. Enquanto os alunos 

acessam e respondem, o professor compartilha a tela mostrando a imagem que vai se formando 
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conforme as respostas vão sendo dadas.  

 

C. Economia Circular – 20 minutos 

Professor deverá iniciar esse tema apresentando o vídeo de 3’36’’: “Man – de Steve Cuts”, 

disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=E1rZFQqzTRc, que ilustra os impactos da ação do 

homem no meio ambiente, a partir de um modelo de economia linear. 

Na sequência, professor deverá mostrar uma imagem que ilustra a economia linear. Poderá 

utilizar a imagem disponível na revisão de literatura (Figura 7 - representação das etapas da 

Economia Linear - elaborada pela autora), para projeção ou fixação na sala. Então, solicitará 

aos alunos que listem quais as vantagens e desvantagens desse modelo, unindo todo o conteúdo 

que viram até aqui: a leitura do caso de ensino, a leitura da literatura recomendada, o vídeo que 

acabaram de ver e a imagem que o ilustra. Poderão utilizar o quadro a seguir nessa atividade: 

 

Economia Linear 
Vantagens Desvantagens 

    
    
    
    
    
    

    
Quadro 195 – economia linear vantagens e desvantagens - elaborado pela autora 

NOTA DA AUTORA: Se estiver em aula virtual, professor poderá listar as vantagens e 

desvantagens de duas formas: 

- compartilhando uma tela com a “quadro 15” [JS15]sugerida pela autora, e vai listando, 

conforme os alunos vão trazendo as contribuições, ou 

- pré-elabora duas enquetes em ferramenta web (ex: no site www.mentimeter.com), sendo 

uma sobre as vantagens e outra sobre as desvantagens da economia circular. No momento da 

aula, compartilha o link e código da questão com a turma. Solicita que os alunos acessem pelo 

celular e listem. Enquanto os alunos acessam e respondem, o professor compartilha a tela 

mostrando a imagem que vai se formando conforme as respostas vão sendo dadas, fazendo a 

leitura conjunta dos quadros que se formarem. 

 

Em seguida, professor exibirá o vídeo de 3’48’’, Re-thinking Progress: The Circular 

Economy, da Fundação Ellen MacArthur que sintetiza o conceito de economia circular e aborda 
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formas de produção e consumo que contribuiriam para uma circularidade de recursos. 

Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=z5bNocDSyfg&feature=emb_logo  

Após apresentação do vídeo, professor solicitará aos alunos que façam uma lista 

comparativa entre economia linear e a economia circular. Os alunos poderão utilizar o quadro 

18 abaixo para essa atividade: 

 

Comparativo 
Economia Linear Economia Circular  

    
    
    
    
    
    

    
Quadro 206 – comparativo economia linear e circular - elaborado pela autora 

NOTA DA AUTORA: Se estiver em aula virtual, professor poderá comparar as vantagens 

e desvantagens de duas formas: 

- compartilhando uma tela com a “quadro 16” [JS16]sugerida pela autora, e vai listando, 

conforme os alunos vão trazendo as contribuições, ou 

- pré-elabora uma enquete em ferramenta web (ex: no site www.mentimeter.com), que 

possibilite comparar a economia linear e a circular. No momento da aula, compartilha o link e 

código da questão com a turma. Solicita que os alunos acessem pelo celular e listem. Enquanto 

os alunos acessam e respondem, o professor compartilha a tela mostrando a imagem que vai se 

formando conforme as respostas vão sendo dadas, fazendo a leitura conjunta dos quadros que 

se formarem. 

 

Recomenda-se que pós comparativo feito pelos alunos, o professor mostre os quatro quadros 
de alavancas e barreiras da economia circular: tecnológica, econômica, institucional e 
cultural, disponível no caso de ensino, adaptado de Oliveira (2019) – quadros 5, 6, 7 e 8 do 
caso de ensino. Os quadros podem estar em um slide ou previamente fixadas na sala. 
Então, deverá solicitar que os alunos leiam os quadros com atenção e verifiquem se 
acrescentariam algo extra ao comparativo que realizaram.[JS17] 

Também será possível utilizar a teoria disponível para trabalhar com os alunos outras 

abordagens, conforme sugestões disponíveis no item 4.4 dessa nota de ensino. 

 

D. Role Play – 1 hora e 10 minutos 

Essa atividade possibilitará uma análise mais holística aos alunos, das oportunidades e 
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desafios da implementação de processos e projetos de economia circular, sob a ótica de diversos 

públicos de interesse, produzindo maior criticidade de análise e reflexão. 

Para o público alvo a que se destina o caso de ensino, é importante destacar que estratégias 

tradicionais de ensino, que tem como base a aula expositiva do professor e memorização dos 

alunos não são eficientes e, por não fazerem conexão entre a teoria lecionada de forma passiva 

e o contexto, e por não favorecerem uma aprendizagem sócio-crítica-reflexiva. Há de se 

considerar a andragogia na escolha do método de ensino, pois esse caso de ensino se destina 

para públicos formados por adultos, e assim como apresenta Hamze (2008), o método 

andragógico é aquele que permite a soma da troca de conhecimento dos participantes, do 

professor, em uma intersecção de conhecimentos e experiências. 

Como afirma Busato (2005), é essencial que haja para o aluno a apropriação sobre o 

assunto, que busque fundamentação teórica e que haja uma construção conjunta do aprendizado, 

em que o avanço e aprofundamento no conteúdo aconteça por meio de diálogo, interação e com 

participação ativa do aluno. O professor tem o papel de conduzir os alunos na construção do 

conteúdo, por meio das atividades propostas, como resolução de problemas, negociações e 

interações, ao mesmo tempo que gera reflexões e senso crítico sobre o assunto tratado. 

A atividade de Role Play sugerida nessa nota de ensino, trata-se de uma simulação para 

apoiar o processo de aprendizagem, permitindo que os alunos observem, analisem, negociem e 

tomem decisões (SIMPSON; ELIAS, 2011) a partir da perspectiva dos diversos agentes 

envolvidos no processo de economia circular. 

O Role Play é definido com um jogo em que se simula uma atividade em grupo, orientada 

por um facilitador, que coordena as rodadas, cria uma história conjunta e busca por respostas 

de forma escrita, oral, individuais ou coletivas, favorecendo a interação, a participação, a 

construção de metáforas etc (SIMPSON; ELIAS, 2011, ARAGÃO, 2009) 

Possibilitará aos alunos vivenciarem metaforicamente interações entre os agentes 

envolvidos no mercado de varejo que podem contribuir, apoiar ou bloquear ações de 

implementação e sustentação da economia circular. 

Esse momento do Role Play será importante para que os alunos mapeiem os principais 

envolvidos no processo de economia circular, seus desafios, necessidades e interesses. 

 

- Preparação para o Role Play (10 minutos): 

- Etapa 1: Para começar, explique que “hoje” é o dia da reunião, que o grupo de trabalho 

multidisciplinar de economia circular se reunirá, contando com a participação do novo 
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integrante. Explique que “você” (professor) será o condutor dessa reunião, e preparou uma 

surpresa. Uma vez que a economia circular propõe um nova dinâmica no processo de produção, 

comercialização, consumo/uso e destinação final dos produtos, você convidou para essa reunião 

representantes de algumas etapas da circularidade, para que tenham a oportunidade de dialogar, 

dividir ideias que surgiram nas primeiras reuniões, e negociar com esses outros envolvidos no 

processo de economia circular. 

 

- Etapa 2: Então, divida a turma em 5 mesas. Após a formação dos grupos, explique que 1 das 

mesas representará o grupo de trabalho multidisciplinar sobre economia circular da Leroy 

Merlin e as outras 4 mesas representam cada um dos convidados, ficando a divisão assim: 

 1 mesa representa a Leroy Merlin (explique que nessa mesa estão os integrantes do grupo 

de trabalho multidisciplinar sobre economia circular, que conheceram na leitura do caso de 

ensino) 

 1 mesa representa a Indústria (explique que essa mesa é formada por fabricantes dos 

produtos que são comercializados na empresa) 

 1 mesa representa os Consumidores (explique que essa mesa está composta por clientes da 

empresa, que consomem/utilizam os produtos que são comercializados) 

 1 mesa representa o governo (explique que nessa mesa estão representantes do governo, 

que fiscalizam a aplicação das legislações) 

 1 mesa representa os prestadores de serviço atual (explique que essa mesa é composta por 

empresas que fazem a coleta e destinação de resíduos, que pode ser uma empresa familiar 

que coleta e vende os itens, pode ser um prestador que tem o monopólio e influência sobre 

a prefeitura, pode ser um pequeno empreendedor, pode ser uma grande empresa prestadora 

de serviço de coleta e reciclagem) 

 

NOTA DA AUTORA: Se estiver em sala de aula virtual, apenas avise que fará a divisão 

da turma em 5 sub-salas, então explique como funcionará cada sala, conforme descrito, para 

que todos recebam a mesma orientação. 

 

- Etapa 3: Agradeça a participação de todos, abra a “reunião” explicando que esse encontro 

tem a intenção de conhecer as dificuldades/barreiras e oportunidades/alavancas para 

implementação da economia circular, segundo a perspectiva de cada agente presente nessa 

reunião: a Leroy Merlin, indústrias que produzem os produtos que são comercializados nas 
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lojas, consumidores, governo e prestadores de serviços. 

 

- Etapa 4: Explique que essa atividade será composta por 5 fases, conforme descrito, apenas 

não revele a última (5ª fase): 

 - 1ª fase: cada mesa lerá sua “ficha contexto – Quadro 1A” a qual está representando. 

Pensando sob a ótica do agente que representa, a mesa deverá preencher as 3 primeiras 

perguntas da “ficha de anotação – Mapa de Perspectiva – Quadro 1B”. 

 - 2ª fase: cada mesa escolherá 1 dos representantes para permanecer na mesa, enquanto 

os demais visitarão as outras mesas. Haverá 4 rodadas de 5 minutos cada, que você deverá 

controlar o tempo, garantindo que todas as mesas sejam visitadas por todos. O representante 

que permanecer na mesa, fará a leitura em voz alta e breve explicação sobre os pontos que 

anotaram na ficha, para que as demais mesas conheçam e possam contribuir. As contribuições 

podem ser faladas ou anotadas em post its previamente disponibilizados por você. 

 - 3ª fase: os integrantes retornam para as mesas de origem. O representante que ficou na 

mesa, relata as contribuições que recebeu, e junto com o que ouviram também das outras mesas, 

respondem as duas últimas questões do “Mapa de Perspectiva – Quadro 1B”. Nessa você deve 

entregar para as mesas o Anexo VI do caso de ensino, que demonstra a média de resíduos anual 

da Leroy Merlin Brasil, para que inspire propostas de ações conjuntas entre os agentes, que 

contribuam para circularidade desses resíduos. 

 - 4ª fase: um representante de cada mesa ficará em pé e fará a leitura, em até 2 minutos, 

dos pontos que responderam sobre as 2 últimas perguntas do “Mapa de Perspectiva – Quadro 

1B”. As demais mesas devem tomar nota sobre os pontos trazidos por cada representante. Ao 

final, o Mapa de Perspectiva estará completo. 

- 5ª fase: Solicite que formem um círculo, para que iniciem um debate sobre os pontos 

chaves para implementação da economia circular e retome as perguntas propostas no caso de 

ensino, solicitando que respondam em conjunto, sinalizando se pós o role play houve que 

ajustes fariam nas respostas:  

 Como vocês justificariam a adoção da Economia Circular pela Leroy Merlin? 

 Como a gestão de resíduos, integrada a uma proposta de economia circular, poderá contribuir para a estratégia de 

sustentabilidade da empresa?  

 Que áreas da Leroy Merlin vocês incluiriam na definição da estratégia de economia circular? 

 Quais os potenciais de uso da economia circular para engajamento dos consumidores?  

 Quais são as variáveis que você consideraria?  
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NOTA DA AUTORA: Se estiver em sala de aula virtual, avise que nesse momento fará 

a divisão da turma em 5 sub-salas e que em alguns momentos visitará as sub-salas para 

acompanhá-los (na ferramenta Zoom Meeting esse recurso chama-se “breakdown room”, fica 

disponível ao lado dos recursos microfone e vídeo e pode ser utilizada pelo moderador da sala 

a qualquer momento, controlando quem estará em cada sala e quanto tempo). 

Explique que para as fases 2 e 3 do Role Play, você fará a movimentação deles entre as 

salas, e que ao se reunirem na sub-sala já devem definir quem é o representante que realizará 

as anotações e receberá os participantes das outras sub-salas durante as rodadas da fase 2. 

Também devem definir um guardião do tempo que auxiliará a controlarem o tempo de cada 

fase. Avise que finalizado o tempo de cada fase, você fará as movimentações já explicadas. 

Assim que abrir as sub-salas e os integrantes migrarem para elas, inicie a rodada de 

acompanhamento. Em cada sub-sala que entrar, print a tela com os integrantes ou anote os 

nomes, para facilitar o processo de rodadas, e garantindo que todos passem por todas as sub-

salas e retornem as suas sub-salas originais de forma ordenada. 

 

- Durante o Role Play (1 hora e 10 minutos): 

a. Fase 1 - 10min: cada mesa listará as principais barreiras da gestão de resíduos sob sua 

ótica e quais seriam as alavancas para implementação de processos mais eficientes, com 

base na economia circular (entregar “fichas de anotações – Mapa de Perspectivas – Quadro 

1B” para iniciar as reflexões em cada mesa). Solicite que nomeiem 1 integrante da mesa 

que deverá ser o representante para anotar os principais itens na ficha contexto (as 3 

primeiras colunas são preenchidas nessa rodada, respondendo: O que é mais 

importante/relevante para esse “agente” que a mesa representa?, Quais são as principais 

oportunidades/alavancas? e Quais são as principais dificuldades/barreiras?). 

 
Ficha disponível nos anexos, Quadro 1B, dessa nota de ensino. Replicada aqui apenas para facilitar o entendimento da atividade. 

 

b. Fase 2 - 20min: representantes das mesas participam de uma rodada de compartilhamento 
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de suas motivações e desafios na implementação da gestão de resíduos circular, segundo a 

“visão” do agente que representam (haverá uma rodada a cada 5min para que cada mesa 

compartilhe suas fichas com os demais grupos – oriente que um representante permanece 

na mesa enquanto os outros integrantes visitam as outras mesas e explicação das fichas que 

preencheram). O representante da mesa fará a leitura e explicação das 3 respostas que 

construíram para as 3 primeiras perguntas, e anotará contribuições de cada mesa visitante 

(esse representante repetirá esse processo para as 4 mesas que o visitar, e também será 

responsável por compartilhar com os demais integrantes de sua mesa, quando esses 

retornarem). Durante as visitas, cada mesa deve tomar nota para preencher as mesmas 

colunas citadas no item a, mas agora referente aos que os outros agentes estão falando sobre 

eles, para que ao término das apresentações, cada mesa esteja com as 3 primeiras colunas 

do “Mapa de Perspectivas” preenchido, tanto na linha da mesa que representa, quanto nas 

linhas dos demais agentes, formando um mapa de perspectivas de todos os envolvidos. 

c. Fase 3 - 10min: Representantes retornam para as mesas e, com base no que ouviram e 

contribuíram sobre os outros agentes, somado as contribuições que receberam dos que 

visitaram sua mesa, respondem as duas últimas perguntas que constam no “Mapa de 

Perspectivas”: Há oportunidades de trabalho conjunto? Quais são os pontos de atenção? 

Nesse momento também, o professor deve resgatar e entregar nas mesas o “ANEXO VI: 

Resíduos da Leroy Merlin Brasil”, que consta no caso de ensino, relembrando que os 

números apresentados representam a média em toneladas, por tipo de resíduo, que a 

operação da empresa gera (como fitilhos, plásticos, papelão e madeira que envolvem os 

produtos, sobras de madeiras advindas do serviço de corte oferecido para clientes, 

devolução de clientes de produtos avariados, quebras internas etc).  

d. Fase 4 - 10min: cada mesa terá 2 minutos novamente para ler suas fichas e compartilhar 

as 2 últimas colunas, e enquanto apresentam, os demais tomam notas. 

NOTA DA AUTORA: Se estiver em sala de aula virtual, para iniciar essa fase, o professor 

deverá encerrar as sub-salas, retornando todos para a sala principal. 

e. Fase 5 - 20min: professor então solicita que formem um círculo, para que juntos 

conversem e debatam os pontos chaves de implementação da economia circular, de forma 

que haja um balanço entre os interesses e necessidades dos agentes envolvidos, conectando 

com as perguntas trabalhadas no final do caso de ensino. 

 

NOTA DA AUTORA: Em sala de aula virtual, professor deve orientar os alunos para que 
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utilizem o recurso “levantar a mão” da ferramenta. Professor vai chamando os nomes para falar 

e “abaixando a mão” dos que já tiverem falado. Professor também pode ir solicitando 

contribuição dos alunos os chamando pelo nome e pedindo que tragam suas reflexões e 

respostas das perguntas propostas no caso de ensino. 

 

E. Finalização do Caso de Ensino – 20 minutos 

Valorize a participação e construção de todos até esse momento, e feche a atividade fazendo 

a reflexão que o exercício que fizeram, assim como Hart e Milsten (2004) concluíram, 

demonstra que nesse processo de busca pelo desenvolvimento sustentável, as empresas tem o 

desafio de se engajar e promover diálogos com os diversos agentes externos envolvidos, para 

que haja uma análise sobre os produtos atuais produzidos e comercializados, como também seja 

feita uma avaliação do que se pode desenvolver de soluções que tragam soluções que sejam ao 

mesmo tempo economicamente interessantes para problemas sociais e ambientais futuros, 

assim as empresas geram estratégias e práticas que possibilitam a redução de custos e riscos, 

aprimoram reputações e legitimidade, além de promoverem a aceleração do processo de 

inovação, de reposicionamento, cristalizando caminhos de crescimento. 

Ao final, convide os alunos para que realizem exercício semelhante em empresas que atuam, 

promovendo o diálogo entre as diversas partes interessadas e construam possibilidades de 

implementação ou aprimoramento da estratégia do negócio, tendo como referência o 

desenvolvimento sustentável e a economia circular. 

 

NOTA DA AUTORA: Na vida real, até a conclusão desse trabalho aplicado, o grupo 

multidisciplinar de economia circular já tinha evoluído sobre: 

- a criação de um ecossistema ativo para trocas de boas práticas e co-construção de soluções 

conjuntas; 

- integrantes desse ecossistema como participantes de negociações e acordos setoriais 

- 4 (quatro) novos projetos de gestão de recursos em desenvolvimento, em conjunto com 

indústrias, gerenciadores de resíduos e o varejo. 

- escrita e disseminada uma estratégia intitulada de produtos positivos, para ser desdobrada 

em 3 anos, envolvendo todas as partes interessadas, que compreende análise, revisão e 

aprimoramento dos insumos de fabricação dos produtos que serão comercializados, as 

embalagens, o transporte,  o uso e o destino pós uso. 
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3.6 Sugestão de Fichas Contexto para as Mesas 

 
QUADRO 1A - Personagens Role Play Economia Circular  

(recorte cada quadrante e entregue 1 para cada mesa, no início da atividade de Role Play) 

 

 
Figura 5 - Quadro 1A Ficha Contexto para Personagens Role Play 
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3.7 Sugestões de Ficha de Anotação, para Mapa de Perspectivas, nas Rodadas do Role Play 
 
 
 

QUADRO 1B – ficha sugerida para anotações das mesas 
 
 

Ficha de Anotações – Mapa de Perspectivas – Economia Circular 

Personagens O que é mais importante/ 
relevante para eles? 

Quais são as principais 
oportunidades/ alavancas? 

Quais são as principais 
dificuldades/ barreiras? 

Há oportunidades de 
trabalho conjunto? 

Quais são os 
pontos de atenção? 

Indústria      

Consumidores      

Leroy Merlin      

Governo      

Prestador      

   Figura 3 - Quadro 1B Mapa de Perspectivas – Ficha sugerida para anotações das mesas 
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4. A ESCOLHA POR UM CASO DE ENSINO 
 

A abordagem da economia circular por empresas pode lhes proporcionar uma vantagem 

competitiva sobre as demais, trazendo inovação ao seu modo de operar, contribuindo para a sua 

progressão em participação no mercado que atua, gerar novas parcerias ou aprimorar parcerias 

existentes, ampliar o relacionamento com clientes e ainda reduzir custos de produção ou custos 

operacionais (ESA; HALOG; RIGAMONTI, 2017). 

Esse trabalho aplicado foi desenvolvimento propondo um caso de ensino com narrativa 

verossímil, a partir de três projetos bem sucedidos desenvolvidos pelos personagens que o 

integram, tendo como principal base a economia circular por meio dos resíduos gerados pela 

empresa em que o caso se desenvolve. Busca-se proporcionar uma aprendizagem experiencial, 

tendo como base os projetos já implementados, explorando o potencial da economia circular de 

forma ampla e examinando como essa abordagem pode contribuir e ser incorporada à estratégia 

das empresas. 

Como objetivos secundários, o caso de ensino também poderá instigar reflexões sobre 

oportunidades e barreiras empresariais na gestão sustentável de seus resíduos, envolvendo 

colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes e demais partes interessadas, aproximando-os 

ao ambiente do negócio, para que toda essa cadeia tenha oportunidade de diálogo e construção 

conjunta, interconectada, formando um ecossistema circular. 

Também tem a intenção de auxiliar no desenvolvimento de articulação de ponto de vista, 

defesa de argumentos, promovendo pensamento crítico, incentivando discussão em sala de aula 

e estreitando a carência científica de casos de ensino no Brasil (SALLES; SALLES; PINTO, 

2015) 

Por se tratar de um caso de ensino verossímil, a autora recebeu autorização prévia da 

empresa citada e também de cada personagem, para que as questões apresentadas pelo caso de 

ensino pudessem ser relevantes para o processo de aprendizado, aproximando o aluno da 

realidade e da busca por solução, tornando-os parte do processo de construção da aprendizagem 

(GIL, 2004) e inspirando o desenvolvimento de práticas de economia circular em demais 

empresas e sociedade.  

Esse trabalho aplicado, em formato de caso de ensino se torna ainda mais relevante uma 

vez que, conforme pesquisas realizadas pela autora, nenhum outro caso de ensino acadêmico 

foi localizado em publicações brasileiras, que tenha como objeto o desenvolvimento de 

competências para economia circular. 
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4.1 Estrutura do caso de ensino e personagens 
 

Para esse trabalho aplicado, o caso de ensino “Leroy Merlin Brasil – Caminhos para a 

Circularidade” foi desenvolvido a partir de dados e projetos reais da empresa citada e narra os 

dilemas e a trajetória do tema sustentabilidade dentro da companhia, com recorte específico 

sobre a gestão dos recursos, assim como orientado por Roesch (2011).  

Como caso de ensino é tido como uma história que não tem fim (ROESCH, 2011), a 

concretização do caso não foi relatada pela autora, deixando as questões de discussão, ao fim 

da narrativa, como etapa de aprofundamento, reflexão, interação, tornando o aluno co-

construtor de seu aprendizado. Também foi desenvolvida de forma neutra, sem constar as 

interpretações da autora. 

O texto foi escrito sem subtítulos e apresenta o histórico das ações, um descritivo da 

empresa, os dilemas acerca da gestão de recursos e traz exemplos de casos baseados em projetos 

reais propostos e desenvolvidos pelos personagens. 

A narrativa é feita em 3ª pessoa, e inicia-se a com a ascensão de Weber Niza ao cargo 

de Diretor de RH, quando assume a diretoria da área , tornando-se líder de seus antigos pares, 

com a missão de reestruturar a diretoria que acabara de assumir.[ac18] 

Entre as decisões da nova composição de departamentos, Niza implementa a área de 

Sustentabilidade, e nomeia Andressa Borba como líder dela. 

Borba assume um time de analistas e juntos buscam desenvolver ações, projetos e 

programas que tragam soluções sustentáveis [ac19]e que promovam o impacto positivo no 

negócio, na sociedade do entorno das operações da empresa e principalmente para o meio 

ambiente. 

É nesse contexto que, após analisar as oportunidades internas de aprimoramento de 

processos que possibilitem a gestão mais sustentável do negócio, a equipe de Sustentabilidade 

se lança em desafios de análise de possíveis projetos que instiguem e promovam a circularidade 

de recursos.  

Em seguida, os Analistas de Sustentabilidade Eduardo Borges e Lívia Lopes ganham 

um papel de destaque no desenvolvimento da narrativa, ao protagonizarem o desenvolvimento 

de projetos de economia circular a partir dos resíduos gerados pela empresa. 

A narrativa do caso apresenta três projetos idealizados por essa equipe, que 

incomodados com o volume de resíduos, implementaram soluções com base nos conceitos de 

economia circular. 

Os casos já desenvolvidos, descritos na narrativa, tem o intuito de inspirar e introduzir 
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a base conceitual para que, ao final, o leitor seja convidado a buscar soluções para um novo 

desafio que a equipe enfrenta. Nesse ponto, o leitor torna-se parte do caso, se integrando a um  

grupo de trabalho multidisciplinar de economia circular, liderado pela equipe de 

Sustentabilidade da Leroy Merlin, que juntos buscam soluções que possam ser aplicadas para 

os demais resíduos para os quais ainda não há um projeto de redução e reaproveitamento, numa 

lógica de economia circular. Tais soluções devem, preferencialmente, ser replicáveis a outras 

empresas. 

Esse caso de ensino foi escrito por verossimilhança a partir da experiência da autora no 

trabalho que realiza nessa empresa desde 2013, estando há mais de 7 anos na organização. 

Desde a sua chegada na empresa, a autora integrou o Comitê de Sustentabilidade Estratégico e 

foi um dos seus membros mais ativos, culminando em sua indicação para assumir a área de 

Sustentabilidade criada no início de 2017, sendo importante ressaltar que o referencial teórico 

pesquisado foi fundamental para o embasamento desse trabalho aplicado. 

O caso de ensino proposto foi desenvolvido para que os alunos possam desenvolver 

competências para economia circular, com o recorte mais aprofundado em gestão de recursos e 

examinar como o tema, integrado à proposta de economia circular, pode contribuir para a 

estratégia de sustentabilidade das empresas e ao mesmo tempo propiciar a criação de um 

ecossistema que se relaciona, analisa e co-constrói soluções circulares. Também permite a 

reflexão sobre os papéis de cada interlocutor no processo de gestão de resíduos, desde 

indústrias, varejo, prestadores de serviços e clientes. 

Por se tratarem de projetos e personagens baseados em dados reais, e a autora obteve 

consentimento prévio para uso e citação no caso de ensino. 

 

5. TESTE DO CASO DE ENSINO COMO UM PROCESSO DE APRENDIZADO 
 

Para que um caso de ensino possa ser validado é de extrema importância que se realize 

um teste em sala de aula, reproduzindo condições semelhantes de ensino ao qual o caso foi 

proposto (ROESCH, 2007). 

Assim, esse capítulo relata a experiência de aplicação prévia do caso de ensino “Leroy 

Merlin Brasil – Caminhos para a Circularidade”, traz os resultados obtidos com a aula teste e, 

por fim, descreve os aprendizados que essa prévia de aplicação proporcionou e que 

possibilitaram o aprimoramento tanto da descrição do caso, quanto das notas de ensino. 

 

5.1 Aplicação do Teste do Caso de Ensino 
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Ao realizar a aplicação prévia do caso de ensino “Leroy Merlin Brasil – Caminhos para 

a Circularidade”, foi possível testar de forma ativa a metodologia proposta pela autora nas notas 

de ensino e verificar sua aplicabilidade com um grupo de alunos de empresas diversas, que se 

relacionam em suas atividades diárias de gestão de produtos e serviços para o mercado de 

varejo. 

A princípio, a aula teste foi agendada para ocorrer em 18 de março de 2020, de forma 

presencial, porém, com a pandemia do Covid-19, essa data compreendeu a primeira semana de 

teletrabalho em diversas empresas brasileiras, e, consequentemente, de adaptações nas formas 

de trabalho e equipe. Devido esse momento descrito, os participantes sugeriram realizar de 

forma virtual na data inicialmente prevista e depois solicitaram postergar em uma semana. 

Considerando essa realidade, foi ajustada a data da aula teste para 24 de março de 2020 

e a aplicação foi adaptada para sala de aula virtual. 

A aula teste foi aplicada por Eduardo Borges - mestre em engenharia civil, analista de 

sustentabilidade na Leroy Merlin Brasil, que lidera a temática de gestão de resíduos na empresa, 

sendo também um dos personagens citados no caso de ensino – e também contou com a 

presença de Lívia Lopes, advogada e analista de sustentabilidade, outra personagem citada no 

caso. A autora esteve presente, fazendo a observação da aplicação e algumas intervenções 

durante a aula teste, tendo a participação de 25 alunos dentre gerentes de produto, analistas de 

sustentabilidade, integrantes de indústrias e empresas de grande, médio e pequeno porte.  

Para realização da aula virtual, foi enviado um convite virtual para os alunos, contendo 

data, horário e endereço da sala virtual. Para essa aula teste, foi utilizada a ferramenta de vídeo 

conferência Zoom Meeting, que permitiu fazer a abertura da aula com os alunos e os dividir em 

grupos de trabalho no momento de testar a metodologia de Role Play proposta nas notas de 

ensino.  

A turma foi composta[ac20] por: 

- 9 Líderes de áreas internas da Leroy Merlin, sendo a maioria deles responsáveis por análise, 

cadastramento e compras de produtos de venda; 

- 3 Analistas de sustentabilidade da Leroy Merlin; 

- 6 Líderes e equipes de indústrias que fornecem produtos para venda; 

- 3 Prestadores de serviço de gestão de resíduos sólidos; 

- 2 Prestadores de serviço de logística reversa; 

- 2 Microempreendedores que atuam com resíduos sólidos e orgânicos.[ac21] 

 

A Figura 1 apresenta[ac22] a foto da sala virtual, logo no início da aula teste, porém os 
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nomes foram ocultados para preservar os participantes: 

 
Figura 4 - Sala de aula virtual, durante aplicação da aula teste 

 

O caso “Leroy Merlin Brasil – Caminhos para a Circularidade” foi disponibilizado 

virtualmente aos alunos durante os primeiros 15 minutos da aula, após explicação de que esse 

foi construído por verossimilhança a projetos reais desenvolvidos na Leroy Merlin Brasil, que 

resultaram em novos processos de gestão de alguns tipos de resíduos resultantes das operações 

da empresa, como também geraram novos destinos e usos ou novos produtos a partir de tais 

resíduos. 

Borges compartilhou a tela e os participantes acompanharam a leitura e, ao final, 

apresentou as perguntas do caso de ensino. Para apoiar os alunos no processo de reflexão, antes 

de responderem a pergunta, Borges fez uma breve explicação sobre a PNRS, as 

responsabilidades das empresas sobre a gestão de resíduos, realizando conexão com o caso de 

ensino. Também fez uma explicação comparando a economia linear e circular, e as influências 

delas para o desenvolvimento sustentável. 

Explicou que a proposta era dividir a sala em grupos e que esses grupos representariam 

alguns agentes. Então, projetou a imagem das “Fichas Contexto – Quadro 1A” que consta nas 

notas de ensino, explicando cada personagem, informando que os subdividiria em sub-salas 

virtuais para trabalharem separadamente. Também clarificou as regras de tempo e as etapas do 

Role Play. 

Os participantes foram subdivididos aleatoriamente nas sub-salas. No decorrer das 
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rodadas, Borges como instrutor e autora como pesquisadora [ac23]foram visitando as sub-salas, 

conforme print feito apresentado em Figura 2, de uma das sub-salas visitadas, que representava 

os prestadores de serviços: 

 
Figura 6 - sub-sala virtual, durante aplicação da aula teste 

 

Ao final do Role Play, Borges retornou os participantes para a sala principal. Solicitou 

que compartilhassem como foi a experiência para eles e que propostas e insights tinham 

surgido. 

 

5.2 Resultados obtidos com o Teste do Caso de Ensino 
 

A aplicação do caso de ensino “Leroy Merlin Brasil – Caminhos para a Circularidade”, 

resultou em reflexões, troca de experiência e parcerias concretas entre os participantes. A partir 

das contribuições que fizeram durante a aula, os participantes trocaram contatos. [ac24] 

Durante as discussões em subgrupos e nos compartilhamentos com a turma completa, 

os participantes puderam relatar suas experiências no desenvolvimento de produtos, na análise, 

compra e disponibilização no varejo, também abordaram limitações e necessidades de 

investimento tecnológico para um uso mais eficiente dos recursos, barreiras regulatórias e 

sugeriram outros encontros semelhantes, para que juntos possam pensar, analisar e desenvolver 

soluções sustentáveis que envolva todas as partes interessadas. 

O debate e a busca por soluções circulares se desdobraram em outros encontros pós a 

aula, unindo conhecimentos e experiências para apresentar soluções de economia circular que 
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poderão ser aplicadas tanto para a Leroy Merlin quanto para outras empresas. 

 
5.3 Aprendizados com o Teste - Incorporadas ao Caso e as Notas de Ensino  
 

A partir das observações da autora no decorrer da aula teste, desde o convite aos 

participantes, aplicação do caso, discussões iniciais, atividades em grupo e até as considerações 

finais, foi possível identificar adaptações e incrementos relevantes no caso de ensino, seus 

anexos e nas notas de ensino (ROESCH, 2007). 

Na aula teste foi possível verificar a necessidade de adaptação do caso de ensino e também 

das notas de ensino para que o conteúdo apresentado fosse mais denso em teoria e provocasse 

diálogos mais profundos, para aprimorar o processo de aprendizado dos alunos no futuro, 

principalmente levando em consideração que a turma da aula teste era formada por especialistas 

e agentes que vivenciam essas negociações, que permitiu a aula teste fluir provocada pelo caso 

de ensino, mas a base de conhecimento e experiências dos alunos foi fundamental para a riqueza 

das discussões. 

Também demonstrou a necessidade da autora aprimorar a ficha anexa das notas de ensino, 

sugerida para uso durante o role play, intitulada como “Quadro 1B – ficha sugerida para 

anotações das mesas”. 

A aula teste presencial não foi possível ser realizada, pois estava agendada para a terceira 

semana de março 2020, e acabou coincidindo com o início do isolamento social para conter a 

pandemia de Covid-19 no Brasil.  

Para que o caso de ensino não ficasse sem a realização do teste, exigiu que a autora 

convertesse rapidamente o método de aplicação para o formato virtual. Essa adaptação resultou 

em ajustes nas notas de ensino que passaram a incorporar orientação tanto para aplicação 

presencial quanto virtual. 

Essa aula teste demonstrou também que o caso de ensino proposto contribui para a 

aproximação de diversos segmentos de negócio e formação de um ecossistema circular, que se 

conecta e que promove um ambiente de discussão, ao se apoiarem no desenvolvimento de 

soluções circulares dentro desses ambientes sistêmicos.  
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6. REFERENCIAL TEÓRICO PARA DISCUSSÃO 
 

As premissas teóricas para o caso de ensino “Leroy Merlin Brasil – Caminhos para a 

circularidade” são: sustentabilidade, resíduos, economia linear e economia circular, que serão 

apresentados a seguir. 

Esse referencial teórico não tem a intenção de exaurir a discussão teórica em torno dos 

assuntos aqui tratados, mas sim traz uma introdução que auxiliará o professor na condução do 

caso de ensino. 

  
6.1 Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade 

 
Os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade se integraram as 

estratégias de muitas empresas, e se originou ao longo dos anos, pós vasta reflexão sobre os 

efeitos nocivos das intervenções humanas no meio ambiente.  

Du-Pisani (2006) relata que em 1713, em publicação feita por Hans Carl von Carlowitz, 

na Alemanha, já abordava formas de consumo mais eficiente da madeira, abordando a floresta 

e processos de reflorestamento, com termos considerados inéditos como sustentável, que 

compreendia o equilíbrio com a natureza, os aspectos da ética social e os fins econômicos.  

A partir da Revolução Industrial, com o uso da tecnologia das máquinas à vapor, seguida 

pelos motores a combustão e a eletricidade, que permitiram uma exploração de recursos naturais 

em escala, elevando a produção, exigiu uma capacidade energética e uso de matérias-primas 

que aceleraram a devastação do meio ambiente (OLIVEIRA et al., 2012), ao mesmo tempo que 

proporcionou um crescimento econômico e populacional. Esse movimentou trouxe grandes 

efeitos colaterais à sociedade como desigualdade social, doenças, pobreza e desempregos e ao 

planeta como redução dos recursos naturais, poluição e emissões de gases de efeito estufa 

(MEBRATU, 1998; MILLER, 2007; SENATORE, 2013). 

A sociedade que se formou, a partir daquele momento, incorporou hábitos de satisfação 

imediata, na medida que recebiam estímulos para consumir a produção que advinha das 

indústrias.  

Em 1960, quando publica A Primavera Silenciosa, Rachel Carson, traz a reflexão sobre 

o uso indiscriminado de agrotóxicos e o efeito nocivo a natureza, e cria caminhos para o 

desenvolvimento sustentável unindo progresso, crescimento e desenvolvimento (DU-PISANI, 

2006), no entanto o economista Thomas Robert Malthus, ao fazer a publicação em 1978 da 

Teoria Populacional, já afirmava que havia a conexão entre crescimento populacional e as 
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condições ambientais, que se desestabilizaram pós Revolução Industrial, podendo gerar fome 

em massa pelo crescimento populacional e consumo desproporcional a capacidade da natureza 

em se reconstituir, se tornando o precursor do desenvolvimento sustentável (MEBRATU, 

1998). 

Entre os anos 1960 e 1970, surgiram diversas discussões sobre as formas de produção, 

o modo de consumir, o estilo de vida nas sociedades industriais, que geravam grandes impactos 

negativos ao meio ambiente, criando bases para o desenvolvimento sustentável e também 

incorporando tais reflexões ao contexto empresarial (ELKINGTON, 2004; HOFFMAN, 2001; 

MITCHAM, 1995). 

Com o lançamento do relatório Limites para o Crescimento, em 1972, cruzando o 

crescimento populacional, a poluição e a escassez de recursos naturais, considerando os níveis 

de produção e consumo da época, estimou um período de 100 anos para o planeta atingir seu 

limite. É nesse mesmo ano, impulsionados pela Conferência Mundial sobre o Ambiente em 

Estocolmo, da Organização das Nações Unidas (ONU), que há a criação do Programa 

Ambiental das Nações Unidas (UNEP – United Nation Environment Program) e que também 

começam a surgir políticas de gestão ambiental (SENATORE, 2013; UNEP, 1977). 

Em 1983, a ONU também estabelece a Comissão Mundial para o Meio ambiente e o 

Desenvolvimento (WCDE – World Comission on Environment and Development), conhecida 

também como Comissão de Brundtland. É com o lançamento do Relatório de Brundtland, 

intitulado como Nosso Futuro Comum, em 1987, que então a expressão Desenvolvimento 

Sustentável passou a ser utilizada pela ONU, trazendo o conceito de que desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende as necessidades da sociedade atual, sem comprometer a 

capacidade de atender as necessidades das futuras gerações, defendendo que o progresso 

econômico e as necessidades da geração atual não gerem esgotamento de recursos naturais para 

as gerações vindouras. Desencadeou-se então mapeamentos ambientais, acordos internacionais 

e implementações de novas políticas públicas em diversos países (UNEP, 1977; VOGLER, 

2007; WCED, 1987). 

O aprofundamento sobre esse conceito se dá com a conferência da ONU, em 1992, 

realizada no Rio de Janeiro conhecida como Rio-92. Nela se implementou a Agenda 21, 

contendo 21 proposições, estabelecendo a importância do comprometimento de todos os países 

em busca de ações e soluções para os problemas socioambientais, divididos em qualidade de 

vida, eficiência no uso dos recursos naturais, proteção dos bens comuns globais, gestão de 

assentamentos humanos e desenvolvimento econômico sustentável (HOFER, 2009; PRIZZIA, 
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2007; STRANGE; BAYLEY, 2008). 

Nesse cenário, empresas buscaram diferenciação de mercado e competitividade, por 

meio de estratégias alinhadas a um desenvolvimento sustentável. Em 1994, John Elkington 

apresenta o conceito Triple Bottom Line, conhecido como o tripé da sustentabilidade, 

integrando as questões econômicas, sociais e ambientais, e se tornando referência para governos 

e empresas, que passaram a ser fundamentais no que tange ao desenvolvimento sustentável, 

exigindo mudanças nas governanças das empresas e no relacionamento com seus clientes em 

consonância a proteção e desenvolvimento socioambiental  (ELKINGTON, 2004). 

O compromisso firmado na Rio-92 foi reforçado também pelo protocolo de Kyoto em 

1997, que trouxe compromissos para a redução das emissões de gases de efeito estufa e no 

encontro de 2002, da Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável, realizado em 

Joanesburgo, agregando uma interconectividade entre as dimensões econômicas, sociais e 

ambientais, com o estabelecimento de políticas e programas voltados para a proteção social. 

Passado mais de duas décadas pós o lançamento do Relatório de Brundtland, e apesar 

de amplamente utilizados, os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade ainda 

não tem uma definição específica (ZHANG; PU, 2018). 

Contudo, buscando uma maior objetividade e adoção genuína de metas e compromissos 

que permitam o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental, que em 2015 

é lançada pela ONU a Agenda 2030, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela 

apresenta 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS), subdividindo-se nas 

dimensões sociais, econômicas, ambientais e institucionais que juntos somam 169 metas e 

compromissos. 

 
Figura 6 - Quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elaborado pela ONU e disponível em seu site 
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O quadro 17 a seguir apresenta a descrição de cada um dos 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável: 

 

Organização das Nações Unidas 

ODS - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

nº ODS ODS Descrição 

1 Erradicação da Pobreza 
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares 

2 
Fome Zero e Agricultura 
Sustentável 

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 

3 Saúde e Bem-Estar 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todas e todos, em todas as idades 

4 Educação de Qualidade 
Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todas e todos 

5 Igualdade de Gênero 
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas 

6 Água Potável e Saneamento Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todas e todos 

7 Energia Limpa e Acessível 
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia para todas e todos 

8 Trabalho Descente e 
Crescimento Econômico 

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todas e todos 

9 
Indústria, Inovação e 
Infraestrutura 

Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 

10 Redução das Desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

11 Cidades Sustentáveis 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis 

12 
Consumo e Produção 
Responsáveis 

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

13 
Ação Contra a Mudança Global 
do Clima 

Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática 
e seus impactos 

14 Vida na Água 
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 

15 Vida Terrestre 

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 

16 
Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis 

17 
Parcerias e Meios de 
Implementação 

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 
global para o desenvolvimento sustentável 
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Quadro 217 – ODS ONU - Elaborada pela Autora, com base nas informações fornecidas no site da ONU 

As metas contidas em cada ODS possibilitam o estabelecimento e o monitoramento de 

ações por governos e empresas. O desenvolvimento sustentável prevê mudança de 

comportamento na forma como produzimos, vendemos, consumimos e compramos, 

interconecta o crescimento econômico ao desenvolvimento social e a proteção do meio 

ambiente, tendo as empresas como um dos elementos centrais dessa mudança: 

 

“O avanço tecnológico e a modernização trouxeram consigo 

sequelas que afligem a vida humana na terra, ameaçam as 

espécies da fauna e flora e afetam diretamente a 

disponibilidade de recursos. Inseridas neste contexto e 

fortemente pressionadas por seus stakeholders, as empresas 

iniciaram uma busca pela remodelação de seu papel social 

e dos valores que direcionam o seu negócio. A 

sustentabilidade passa a ser primazia e seus valores e 

práticas vão sendo inseridos conforme o ciclo de 

aprendizado da organização, no que tange o seu papel frente 

às questões sociais, ambientais e econômicas decorrentes de 

sua atividade”. 

(PACHECO et Al.; 2015) 

 
 
6.2 A Gestão de Resíduos no Brasil 
 

Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil, a 

partir da lei federal nº 12.305/10, contendo orientações, metas e ações para uma gestão 

ambiental adequada dos resíduos sólidos do país, principalmente observando a ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, na busca por elevar a reciclagem e 

reutilizar resíduos sólidos (PNRS, 2010). 

Essa legislação também estabelece uma responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de 

vida dos produtos entre os fabricantes, comerciantes, consumidores e entre outros envolvidos, 

desde o processo produtivo até o descarte e reutilização do produto em sua forma original ou 

como matéria prima para composição de outro produto. 

Porém, antes da PNRS, houve uma longa trajetória para a gestão dos resíduos sólidos no 

Brasil, conforme quadro 18 a seguir:[JS25] 
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Gestão de Resíduos Sólidos no Brasil 
Linha do Tempo[ac26]   

Ano Descrição da Etapa 

1991 Projeto de Lei 203 dispõe sobre acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e destinação dos resíduos de serviços de 
saúde. 

1999 Proposição Conama 259 intitulada Diretrizes Técnicas para a Gestão de Resíduos Sólidos. Aprovada pelo plenário do conselho, 
mas não chegou a ser publicada. 

2001 

Câmara dos Deputados cria e implementa Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos com o objetivo de apreciar as 
matérias contempladas nos projetos de lei apensados ao Projeto de Lei 203/91 e formular uma proposta substitutiva global. 
Com o encerramento da legislatura, a Comissão foi extinta. 
 

Realizado em Brasília o 1º Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, com 1.600 congressistas, entre 
catadores, técnicos e agentes sociais de 17 estados. Eles promoveram a 1ª Marcha Nacional da População de Rua, com 3.000 
participantes. 

2003 

Em janeiro foi realizado, em Caxias do Sul, o I Congresso Latino-Americano de Catadores, que propõe formação profissional, 
erradicação dos lixões, responsabilização dos geradores de resíduos. 
 

Presidente Lula institui Grupo de Trabalho Interministerial de Saneamento Ambiental a fim de promover a integração das 
ações de saneamento ambiental, no âmbito do governo federal. GT reestrutura o setor de saneamento e resulta na criação do 
Programa Resíduos Sólidos Urbanos. 
 

Realizada a I Conferência de Meio Ambiente. 

2004 

MMA promove grupos de discussões interministeriais e de secretarias do ministério para elaboração de proposta para a 
regulamentação dos resíduos sólidos. 
 

Em agosto do mesmo ano, o Conama realiza o seminário “Contribuições à Política Nacional de Resíduos Sólidos” com objetivo 
de ouvir a sociedade e formular nova proposta de projeto de lei, pois a Proposição Conama 259 estava defasada. 

2005 

Criado grupo interno na Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos do MMA para consolidar 
contribuições do Seminário Conama, os anteprojetos de lei existentes no Congresso Nacional e as contribuições dos diversos 
atores envolvidos na gestão de resíduos sólidos. 
 

Encaminhado anteprojeto de lei de “Política Nacional de Resíduos Sólidos”, debatido com os 
Ministérios das Cidades, da Saúde, mediante sua Fundação Nacional de Saúde-Funasa, do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Fazenda. 
 

Realizada II Conferência Nacional de Meio Ambiente, para consolidar participação da sociedade na formulação de políticas 
ambientais. Um dos temas prioritários são os resíduos sólidos. 
 

Realizados seminários regionais de resíduos sólidos, promovidos pelo Conama, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das 
Cidades, Funasa, Caixa Econômica Federal e ainda debates com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES), Compromisso Empresarial 
para Reciclagem (CEMPRE), e com outras entidades e organizações afins, tais como Fórum Lixo & Cidadania e Comitê 
Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Lixo. 
 

Instituída nova Comissão Especial na Câmara dos Deputados. 

2006 Aprovado relatório (deputado Ivo José) que trata do PL 203/91 acrescido da liberação da importação de pneus usados no 
Brasil. 

2007 

Executivo propõe, em setembro, o PL 1991. O projeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerou o estilo de 
vida da sociedade contemporânea, que aliado às estratégias de marketing do setor produtivo, levam a um consumo intensivo 
provocando uma série de impactos ambientais, à saúde pública e sociais incompatíveis com o modelo de desenvolvimento 
sustentado que se pretende implantar no Brasil. 
 

O PL 1991/2007 apresenta forte inter-relação com outros instrumentos legais na esfera federal, tais como a Lei de 
Saneamento Básico (Lei nº11.445/2007) e a Lei dos Consórcios Públicos (Lei nº11.107/1995), e seu Decreto regulamentador 
(Decreto nº. 6.017/2007). De igual modo está interrelacionado com as Políticas Nacionais de Meio Ambiente, de Educação 
Ambiental, de Recursos Hídricos, de Saúde, Urbana, Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior e as que promovam 
inclusão social. 
 

Texto é finalizado e enviado à Casa Civil. 
 

Constituído GT (GTRESID) para analisar subemenda substitutiva proposta pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, que envolveu 
reuniões com a Casa Civil. 

2008 Realizadas audiências públicas, com contribuição da CNI, da representação de setores interessados, do Movimento Nacional 
de Catadores de Materiais Recicláveis e dos demais membros do GTRESID. 

2009 Em junho, uma minuta do Relatório Final foi apresentada para receber contribuições adicionais. 
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2010 

No dia 11 de março, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica um substitutivo ao Projeto de Lei 
203/91, do Senado, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e impõe obrigações aos empresários, aos governos e 
aos cidadãos no gerenciamento dos resíduos. 
 
Depois o projeto seguiu para o Senado. Foi analisado em quatro comissões e no dia 7 de julho foi aprovado em plenário. 
 
No dia 2 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em cerimônia no Palácio do Itamaraty, sancionou a lei que cria a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
No dia 3 é publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras 
providências. 
 
No dia 23 de dezembro é publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 7.404, que regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 
 
Também no dia 23 é publicado o Decreto nº 7405, que institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial 
para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão 
Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e 
dá outras providências. 

Quadro 18 - Linha do Tempo da Gestão de Resíduos Sólidos no Brasil – adaptado de Ministério do Meio Ambiente 

 
6.2.1 Conceituando Resíduos 

 
De acordo com a PNRS, resíduos sólidos são: 

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 

destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 

bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 2010)  

 

Cada pessoa compra, consome e gera uma grande quantidade de resíduos sólidos. Faz 

parte da vivência humana a produção de resíduos. E o volume desses resíduos só tem 

aumentado, desde que os seres humanos se organizaram em comunidades nômades em torno 

de 10.000 A.C. Com o passar dos séculos, a constituição de cidades e a organização da vida 

mais sedentária, gerou hábitos de cultivo, consumo e descarte, que exigiram a organização de 

políticas públicas em torno de questões sanitárias, porém os resíduos sólidos só entrou na pauta 

sanitária na medida que passou a ser considerado um risco a sociedade, principalmente no 

período da Revolução Industrial (BRUNNER; RECHBERGER, 2014; CHANDLER, 1997; 

WILSON 2007). 

No entanto, apenas com as linhas de pensamento e estudos que surgiram por volta e pós 

os anos 1970 é que as questões acerca dos resíduos são colocadas com peso sobres os impactos 

ambientais, inclusive durante grandes debates sobre o clima e a preservação do planeta, desde 

1972 na conferência de Estocolmo, a conferência de Tbilisi em 1977, passando pela Rio-92 e 

todas as demais que se seguiram (WILSON, 2007), impulsionando movimentos e legislações 
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mais abrangentes sobre os resíduos sólidos, contemplando coleta seletiva, destinação adequada 

desses resíduos e ainda a redução na geração de resíduos (WORREL; VESILIND, 2011; 

BRASIL, 2010; EUROPEAN PARLIAMENT, 2008) 

No Brasil, a partir da PNRS (2010), criou-se a hierarquia quanto a destinação de 

resíduos, priorizando a reutilização e a reciclagem, porém ainda estamos distantes de uma 

consciência e ação coletiva a esse respeito: 

“Apesar de estar vigente desde 2 de agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ainda não 

trouxe grandes avanços para o País, já que a geração de lixo continuou aumentando e a destinação também não 

teve evolução significativa. Nesse período, a produção de lixo passou de 61,9 milhões de toneladas/ano para 78,4 

milhões de toneladas, um avanço de 28%.  Enquanto isso, a coleta ficou estagnada em 90% e pelo menos 7 milhões 

de toneladas/ano continuam fora do sistema de coleta regular e ficam abandonadas no meio ambiente...” 

(Saneamento Ambiental, 2019) 

   

    

6.3 Da Economia Linear para a Economia Circular 

 
Na economia linear, as organizações extraem a matéria-prima da natureza, utilizam 

energia no processo de transformação até a concepção do produto final, comercializam e, os 

que consumiram tal produto o descarta como resíduo ao término do atendimento de suas 

necessidades ou se apresenta um defeito, porém esse modelo tem como pensamento central que 

os recursos naturais são infinitos, podendo-se extraí-los sempre que necessário (WITJES; 

LOZANO, 2016), similar ao representado na figura abaixo: 

 
Figura 7 - representação das etapas da Economia Linear - elaborada pela autora 

Esse modelo linear, pressupondo a utilização da matéria-prima virgem até seu 

esgotamento, tem demonstrado ser inviável. E embora a indústria tenha progredido em relação 

a eficiência no uso desses recursos, essa linearidade entre a extração do material, fabricação e 

descarte como resíduo corrobora para que haja desperdícios em cada parte do processo, 

dispendendo de quantidades enormes de recursos e de energia, sendo inviável à realidade do 

meio ambiente (WEBSTER, 2015), com recursos finitos (EMF, 2015). 
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Somado a isso, há a estimativa de que o consumo dos recursos naturais acontece numa 

velocidade 50% mais veloz que o planeta terra pode regenerar, e para suprir toda a demanda de 

consumo prevista até 2030, seriam necessários dois planetas terras, e até 2050 seriam 

necessários três planetas, segundo o estudo realizado para o “Fórum para o Futuro” 

(ESPOSITO; TSE; SOUFANI, 2015) 

Foi a revolução industrial que nos apresentou a economia linear, tendo como base essa 

produção unidirecional, que testa os limites dos recursos naturais e impactam o futuro do 

planeta (ESPOSITO; TSE; SOUFANI; 2018), porém, nas últimas décadas, os inúmeros 

impactos dos processos produtivos para os seres humanos, animais e recursos naturais, tem 

impulsionado cada vez mais as empresas a reconsiderarem seus modelos de atuação. 

Esse modelo linear de produção vigora ainda em grande parte do mercado, gerando um 

alerta sobre a urgência em implementar metodologias mais sustentáveis (WITJES; LOZANO, 

2016) e desafiando as indústrias, pois passar do processo linear de “produção – consumo – 

descarte” para um processo circular, sendo mais eficiente no uso dos recursos, contribuindo na 

redução dos resíduos e possibilitando a reutilização e recuperação desses na produção de novos 

produtos, exigirá o estabelecimento de novas estratégias de negócio, e nesse movimento é que 

surgem inovações para um novo modelo econômico de produção  (ELIA, 2017; GENOVESE, 

2017). 

Antes mesmo de haver a definição sobre economia circular, há registro de publicações 

que recomendam a reutilização de produtos nas indústrias, como o jornalista britânico Peter 

Lund Simmonds (1862) publicou em “Waste Products and Undeveloped Substances: Or, Hints 

for Enterprise in Neglected Fields”, em que descreve como prática comum, do meio do século 

XIX, o desperdício de matéria-prima no processo industrial que seriam fontes para a produção 

de outras indústrias. Naquele momento, devido a competitividade que obrigava fabricantes a 

buscar novas maneiras de gerar riquezas, impulsionaram os produtores a converter o que 

consideravam como algo inutilizável em algo comercial (DESROCHERS, 2005), 

proporcionando redução de custos com os resíduos e ainda geravam novas receitas, impactando 

diretamente no resultado econômico. 

Para Marx (1867), em “O Capital”, a transformação de resíduo em algo de valor 

possibilitava economia com a redução do custo da matéria-prima e por conseguinte aumentava 

a lucratividade, sendo a segunda fonte econômica da produção industrial. 

Logo após a Primeira Guerra Mundial, também encontram-se registros como o de 

Frederick Talbot (1920), que descreveu em seu livro “Millions From Waste” ser costume ao 
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alemão daquele período procurar por outros meios de utilização do lixo, não o jogando fora, 

pois entendiam que o resíduo também pode ser a matéria-prima para outros fins 

(DESROCHERS, 2005). 

A motivação dos fabricantes no uso mais eficiente dos recursos naturais era pautada na 

lucratividade e não na consciência de esgotamento de recursos, desconsiderando as questões 

ambientais dos debates econômicos e sociais. 

Porém, nos anos 1960, o economista Kenneth Boulding publicou o artigo “The 

Economics of Coming Spaceship Earth”, ressaltando a inevitabilidade de mudança do processo 

produtivo para ciclos fechados. De fato, é incerta a origem do termo economia circular, mas 

alguns escritores a atribuem a Boulding, que nesse artigo de 1966 inclusive fez o comparativo 

entre o planeta terra e uma nave espacial, em que ambos não possuem reservas ilimitadas de 

suprimentos, havendo um limite para a extração de recursos e para a poluição gerada pelo 

descarte desses (BOULDING, 1966). 

A partir do conceito que Fuller (1971) chamou de Ephemeralization, trouxe o 

pensamento de fazer mais com menos e entendia que poluição é o resultado de recursos que são 

desperdiçados.  

Stahel e Reday (1981), em relatório produzido por encomenda da Comissão Europeia, 

concluem que a adoção da economia baseada na circularidade produziria mais empregos locais, 

permitiria a redução de consumo de recursos naturais, regrediria as emissões de gases de efeito 

estufa e o acúmulo de resíduos. Defendiam que os produtos tinham ciclos que podiam ser 

classificados em 4Rs (reuso, reparo, recondicionamento e reciclagem).  

Outrossim, tendo como base essas diversas escolas de pensamento, como Stahel e Reday 

em “A Economia de Desempenho” de 1981, McDonough e Braungart em “Filosofia de Design 

Cradle to Cradle” de 2002  e, ainda, Lifset e Graedel em “Ecologia Industrial” de 2002 , há 

registros, desde os anos 1980 e 1990, de publicações de políticas públicas para a prevenção e 

valorização dos resíduos, tornando alguns países pioneiros em economia circular, como a 

Alemanha e a Holanda. 

Ao incorporar a economia circular em seus planos quinquenais, nos anos 2000, a China 

trouxe contribuições para a visibilidade e relevância desse modelo, ao considerá-lo 

determinante para minimizar os impactos de escassez dos recursos naturais e do degrado 

ambiental que a rápida ascensão econômica vinha causando (DELGADO, 2015). 

O crescimento da população mundial e do consumo, a partir do acesso a mais renda e 

ascensão a classe média, somado a progressão acelerada da atividade industrial também 
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provocou a elevação das extrações de recursos naturais, gerando maiores emissões de gases de 

efeito estufa, maiores resíduos e gerando mais aterros sanitários, degradando a natureza e 

poluindo o meio ambiente e consequentemente elevando o aquecimento globais, forçando os 

governos de diversos países a legislarem e criarem programas de incentivo a reciclagem e por 

conseguinte redução de extração de recursos, diminuição de resíduos destinados a aterros e 

contribuindo positivamente para a preservação do planeta (ELIA, 2017; LIEDER,2016). Esse 

cenário traz incertezas em relação a disponibilidade de recursos para as indústrias, o que as faz 

concorrer entre si pelos recursos já escassos, sem perder de vista o atendimento as legislações 

ambientais implementada (MICHAUX, 2016; MORONE, 2016) 

Na contramão da economia linear, a economia circular tem como ponto central a 

preservação do recurso natural, mantendo-o no sistema econômico, prolongando a vida útil de 

produtos criados a partir deles ou os reprocessando e os possibilitando serem reutilizados em 

novo processo de fabricação (HOLLANDER; BAKKER; HULTINK, 2017). Ao invés de 

extrair continuamente a matéria-prima virgem, direto da natureza, e gerar níveis de poluição 

altíssimos no processo produtivo e no descarte como resíduo, a economia circular prevê que 

tanto a produção quanto o consumo ocorram, sempre que possível, em ciclos fechados, evitando 

desperdícios, pois assim pressupõe o reparo e a reutilização, como também a matéria-prima 

advém de itens não mais em uso, evitando uma nova extração do recurso natural. Reforça em 

seu propósito a ideia de que há um ciclo que se repete continuamente.  

 
Figura 8 - representação das etapas da Economia Circular - elaborada pela autora 
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É uma estratégia de produção e crescimento econômico desvinculado do uso da matéria-

prima a partir de extração da natureza, e também alinha-se com um dos paradigmas de 

sustentabilidade, de fazer mais com menos, englobando a recuperação e reutilização de recursos 

(ESPOSITO; TSE; SOUFANI, 2018), então tornando possível gerar novos produtos a partir do 

reaproveitamento do resíduo como matéria prima e assim o reintroduzir na indústria e no 

comércio. 

Segundo Tura et al. (2019) a escassez de recursos naturais é um dos principais 

alavancadores de soluções de economia circular. Um dos principais fatores que permitem a 

realização da circularidade e de desenvolvimento sustentável é a reciclagem, trazendo um forte 

impacto positivo ao meio ambiente, ao retirar dos aterros sanitários diversos itens, e também 

agregando valor social e econômico ao gerar emprego e renda a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social (PELAU; CHINIE, 2018) pelos trabalhos de separação, triagem e 

destinação de cada tipo de resíduo as indústrias que os utilizarão como insumos novamente no 

processo produtivo. 

A economia circular, tanto tem sido uma temática cada vez mais presente e essencial 

para o meio ambiente e para as empresas, que passou a fazer parte da agenda dos reguladores 

públicos  (RIVERA et Al.; 2016), impulsionado a formulação de políticas, legislações, 

consultorias e estudos científicos (REIKE et Al.; 2018), e assim espera-se que impacte o 

crescimento econômico, criando novas empresas e oportunidades de emprego, poupando custos 

de materiais, atenuando a volatilidade dos preços,  aprimorando a segurança do 

aprovisionamento e, ao mesmo tempo, reduzindo pressões e impactos ambientais, e 

contribuindo para a redução das emissões dos gases de efeito estufa (KALMYKOVA et Al.; 

2018). 

Diferente dos demais paradigmas de sustentabilidade, que em geral versam em fazer 

mais com menos, a economia circular também tem o mote de recuperação de recursos, 

proporcionando ações eficazes aos negócios, enfatizando ações de reciclagem, definindo-se 

pelo seu foco em maximizar o que já está em uso em todos os pontos de uma economia 

(ESPOSITO et Al.; 2018) como também engloba todo o ciclo de vida do produto, indo do 

design ao processo de produção, do marketing ao consumo, até a reciclagem, gerenciamento do 

resíduo gerado a partir do produto, e sua reutilização (JONES; COMFORT, 2018). 

De acordo com Jørgensen e Remmen (2018), há três tipos de processos descritos no 

desenvolvimento de opções de economia circular nas empresas: 1) Redesign dos serviços 

prestados, considerando mudanças nas funções de produtos, usuários, serviços, infra-estrutura 
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etc; 2) Redesenho das relações da cadeia de valor; 3) Redesenho da organização interna e 

estratégias do negócio, considerando mudanças necessárias em tarefas, competências, 

estruturas e tecnologias; e afirmam que a economia circular pode ser relevante para empresas 

de diversos segmentos, de start ups a empresas consolidadas em diferentes mercados, incluindo 

manufatura, varejo e serviços. 

Ullwer et Al. (2016) argumentam que na incorporação da economia circular a estratégia 

das empresas, deve-se planejar o fluxo de logística reversa de produtos, materiais e resíduos 

dos consumidores, fazendo a destinação adequada para cada resíduo. Sugerem ainda que 

também haja a possibilidade de usar a cadeia de fornecimento para destinação desses itens, 

atendendo ao setor de varejo, tanto para acessarem materiais reciclados, como produtos sem 

estado de utilização, podendo inclusive reduzir a pegada de carbono da gestão de resíduos em 

regiões urbanas, por exemplo. 

Essa mudança do paradigma econômico, passando de linear para circular, exige um 

engajamento e uma transformação que envolva todas as etapas, sistemas e relações que 

acontecem no processo produtivo, de consumo e de descarte. Para que a economia circular 

aconteça de forma plena e positiva, é necessário que se estabeleçam novos hábitos de produção, 

novos hábitos de consumo, acompanhados de políticas ambientais, havendo uma 

interdependência e conectividade entre esses (MICHAUX, 2016).  

A economia circular vem como uma proposta não só de trazer retorno ao negócio, mas 

também de agregar valor a estratégia do negócio, e é de interesse acadêmico por seu potencial 

como modelo econômico inovador e disruptivo que se relaciona com políticas, negócios e 

consumidores. Ela é disruptiva à medida que muda o modelo atual e obriga a repensar os vários 

aspectos da produção e do consumo em toda a cadeia (ESPOSITO et Al.; 2018). As 

oportunidades que a implementação e prática da economia circular são citadas em diversos 

artigos e pesquisas, em especial sob os aspectos relacionados a maior troca de informação e co-

construção entre as diversas partes interessadas, possibilita a redução da extração de matéria-

prima da natureza, gera novas formas de fazer negócio, evolução tecnológica para uso mais 

eficiente de recursos, gera maior competitividade, estimula legislações e tributações que reduz 

o impacto ao meio ambiente (JESUS; MENDONÇA, 2017, KIRCHHERR et Al., 2018, TURA, 

2019). 

Importante destacar, apesar das oportunidades existentes, também há barreiras que 

precisarão ser vencidas na jornada de implementação da economia circular como as 

regulamentações ambientais que se inter-relacionam direta ou indiretamente com a gestão dos 
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recursos, os custos associados ao investimento em tecnologias e novas formas de atuar, a forma 

de consumir das pessoas e a falta de conhecimento técnico específico (JESUS; MENDONÇA, 

2017, KIRCHHERR et Al., 2018, TURA, 2019). 

 [JS27] 

6.4 Engajamento de Consumidores em prol da Sustentabilidade 
 

Para que haja uma transição e expansão da economia circular, é vital que a sociedade, 

que consome os produtos e também realiza o descarte desses, seja envolvido no processo e 

compreenda o seu papel nesse ciclo, principalmente aproveitando a crescente busca desses 

consumidores por produtos mais responsáveis e que agridam menos o meio ambiente, e que 

mesmo assim ainda são influenciados em suas decisões e comportamento de compra pelo preço 

(JONES; COMFORT, 2018). 

Os consumidores das economias pós-industriais evoluíram em uma cultura com marcas 

onipresentes no mercado, com as empresas lutando continuamente para ganhar mais 

visibilidade e atrair os consumidores para elas (STANCU; MEGHISAN, 2012). 

No entanto, a imagem da marca, percebida pelos consumidores, não se resume mais a 

apenas o resultado das ações de marketing físico e digital, mas também consideram a sinergia 

das ações de cunho sustentável (DABIJA; BABUT; 2014). 

Dentro do contexto de movimentos estratégicos no setor varejista, com competição 

acirrada e com o surgimento de novos players, realização de fusões e novas aquisições de redes 

locais ou nacionais, que frequentemente acontecem nesse setor econômico (DABIJA; ALT, 

2012), e a fim de ganharem maior vantagem competitiva frente aos consumidores, é necessário 

investimento financeiro, tempo e esforço que produzam vantagens competitivas capazes de 

diferenciar adequadamente seus produtos e serviços.  

Assim, é imperativo aos varejistas que implementem uma imagem favorável, positiva e 

forte em sua estratégia de negócio e que essa seja perceptiva aos seus consumidores, criando 

uma relação de longo prazo. Para atingirem esse objetivo, podem recorrer a uma série de ações 

e medidas específicas, como a oferta de um amplo sortimento a preços atraentes para os 

consumidores, foco em medidas específicas para promover as vendas, porém com a tendência 

de saturação dos mercados onde os varejistas operam, aumentar a conscientização dos 

consumidores se torna um desafio e uma oportunidade real, fazendo com que os varejistas 

abordem os consumidores não apenas através da comunicação, mas também através de suas 

ações e medidas de responsabilidade socioambiental (DABIJA; BABUT, 2014). 
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7. CONCLUSÕES 
Diante da crescente preocupação dos impactos das empresas no meio ambiente, 

principalmente as relacionadas a extração de recursos naturais, que provoca degradação da 

natureza e gera resíduos que são dispensados no meio ambiente, a economia circular surge 

como proposta para redução do uso de matéria-virgem no processo produtivo, minimizando a 

captação dos resíduos advindos do consumo e utilização de produtos, ao propor que os recursos 

sejam reenviados para a indústria, quantas vezes for possível, no ciclo técnico, ou reintegrar ao 

meio ambiente, no ciclo biológico, como insumos de adubo, por exemplo, e assim produzir 

novos itens em ambos ciclos.  

Para que a mudança aconteça, é necessário que haja a preparação das empresas, a partir 

de profissionais que sejam capazes de realizar análise crítica sobre os modelos de negócio 

vigentes, proporcionando consciência sobre a importância da promoção de uma gestão que 

enfatize o desenvolvimento sustentável e, permitindo implementação de soluções concretas que 

quebre o modelo recorrente de economia linear praticado enfaticamente desde a Revolução 

Industrial. Porém, a alteração de processos, estratégias e dos modelos de produção industrial, 

assim como a forma de vender, consumir e descartar, requerem diversas etapas e para incentivar 

gradualmente os processos de produção circular, a articulação e diálogo entre as partes 

envolvidas é essencial. 

Para implementação de economia circular, as empresas devem inserir a economia 

circular na cultura e valores da empresa (KIRCHHERR, 2018) e levar em consideração o 

mercado em que estão inseridas, reavaliar as estratégias de negócio, dialogar, alinhar e construir 

planos conjuntos envolvendo seus fornecedores, prestadores de serviço e clientes, para que as 

necessidades das demais partes interessadas sejam atendidas. 

O caso de ensino  desenvolvido nesse trabalho aplicado oferece a oportunidade de 

explorar os conceitos de gestão de resíduos e atrelá-los a economia circular; também apresenta 

ideias e provoca reflexões de como ter uma gestão mais eficiente do uso dos recursos, a partir 

de projetos e estudos de economia circular, buscando valor agregado ao negócio, que impacte 

positivamente e simultaneamente os resultados econômicos, a sociedade e o meio ambiente por 

meio de um desenvolvimento sustentável e interconectado entre as partes interessadas.  

Esse caso de ensino apresenta limitações, por ter um maior enfoque no fim do ciclo dos 

recursos. Futuros casos de ensino poderão explorar as outras etapas do ciclo de vida dos 

produtos, abrangendo também aspectos de criação, desenvolvimento e design de produtos, 

poderão também aprofundar o envolvimento do cliente e seu papel no ecossistema circular de 

forma mais fluída e interconectada. 
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