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RESUMO

Objetivo – Compreender a relação entre as técnicas de tratamento e destinação de
resíduos de cédulas de dinheiro e o conceito de economia circular buscando destacar
ainda, quais seriam as possíveis dificuldades para utilização prática do conceito nas
casas impressoras e bancos centrais dos países pesquisados, dando ênfase ao Brasil,
para responder à pergunta de pesquisa: Em que medida o conceito de economia
circular vem sendo utilizado no descarte e tratamento de resíduos de cédulas?
Metodologia – A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa qualitativa na qual
foram utilizadas diferentes técnicas de coletas de dados para realização deste
trabalho: entrevistas, observação direta, questionários, dados públicos divulgados por
bancos centrais e empresas impressoras de cédulas de dinheiro, referencial teórico e
publicações sobre o tema. A análise dos dados foi realizada sobre o pano de fundo
do modelo de economia circular.
Resultados – Foi observado uma possível indisponibilidade e falta de transparência
entre as instituições pesquisadas para abordar o tema sustentabilidade com relação
aos resíduos de cédulas. Neste trabalho, foi observado que cédulas constituídas de
polímeros são recicladas praticamente em sua totalidade, sendo uma técnica aderente
ao conceito e economia circular, foi observado que praticamente todos divulgam esta
ação, que têm impacto positiva na imagem ambiental. Já para as cédulas de algodão
foram observadas ausência de divulgação destas informações que pode indicar
dificuldades de implantação de técnicas de recuperação de materiais que estivessem
alinhadas com a economia circular. A literatura técnica recente apresenta soluções
para tratamento deste tipo de resíduo com algodão, indicando que o entrave para
reciclagem não é tecnológico. Não se observou relação direta entre a existência de
diretrizes nacionais ou políticas corporativas com a prática da reciclagem e
compostagem, ao passo que a dificuldade parece estar mais relacionada aos
aspectos de gestão e governança das instituições, indicando que elo para que o
discurso ambiental se torne prática está no ESG.

Contribuições Práticas – O estudo contribui dando subsídios aos gestores para
tomada de decisão sobre as melhores práticas em descarte e tratamento de resíduos
de cédulas informando as condições suficientes e necessárias para implantação do
modelo de economia circular em termos de tecnologias e gestão.
Contribuições Sociais – Em todo o mundo centenas de bilhares de cédulas de
dinheiro que estão em circulação, serão em algum momento descartadas após seu
uso. A pressão sobre os recursos naturais limitados exige que sejam repensados os
modelos de destinação de resíduos. A proposta de utilização do modelo de Economia
circular contribui para o desenvolvimento sustentável.
Originalidade – Em geral, os estudos que tratam dos resíduos de cédulas abordam
mais os aspectos técnicos das soluções para reaproveitamento do material do que
fatores de gestão, que orientam os tomadores de decisão ou as visões estratégias
das empresas, necessários para que as tecnologias de fato entrem em prática.
Palavras-Chave: Cédulas, economia circular, resíduos, reciclagem, banco central,
dinheiro, impressão de cédulas, meio circulante, ESG, governança, políticas públicas,
administração pública.
Categoria do Artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo Original.

ABSTRACT

Objective – To understand the relationship between the techniques for the treatment
and disposal of banknote waste and the concept of circular economy, also seeking to
highlight the possible difficulties for the practical use of the concept in printing facilities
and central banks in the countries surveyed, with emphasis on Brazil, to answer the
research question: To what extent has the concept of circular economy been used in
the disposal and treatment of banknote waste?
Methodology – The methodological approach used was qualitative research in which
different techniques of data collection were used to carry out this work: interviews,
direct observation, questionnaires, public data released by central banks and printing
companies, theoretical framework and publications on the subject. Data analysis was
performed against the background of the circular economy model.
Results – It was observed a possible unavailability and lack of transparency among
the researched institutions to address the sustainability theme in relation to banknote
waste. In this work, it was observed that banknotes made of polymers are recycled
practically in their entirety, being a technique adhering to the concept of circular
economy, it was observed that institutions used to publish this action, which has a
positive impact on the environmental image. As for the cotton bills, there was a lack of
information, which may indicate difficulties in implementing material recovery
techniques that were aligned with the circular economy. Recent technical literature
presents solutions for treating this type of waste with cotton, indicating that the obstacle
to recycling is not technological. There was no direct relationship between the
existence of national guidelines or corporate policies with the practice of recycling and
composting, whereas the difficulty seems to be more related to the management and
governance aspects of this institutions, indicating that the link for the environmental
discourse to become practice is at ESG.
Practical Contributions – The study contributes by giving subsidies to managers for
decision making on the best practices in the disposal and treatment of banknote waste,
informing the sufficient and necessary conditions for the implementation of the circular
economy model in terms of technologies and management.

Social Contributions – Around the world, hundreds of billions of banknotes are in
circulation and, at some point, it will be discarded after use. The pressure on limited
natural resources requires rethinking the waste disposal models. The proposed use of
the circular economy model contributes to sustainable development.
Originality – In general, studies dealing with banknote waste address the technical
aspects of solutions for reusing material rather than management factors, which guide
decision makers or the strategic views of companies which is necessary to get the
technologies into practice.
Keywords: Banknotes, circular economy, waste, recycling, central bank, money,
printing banknotes, circulating medium, ESG, governance, public policies, public
administration.
Article Category: Master's Dissertation / Original Article.
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1. INTRODUÇÃO
1.1

Contexto

Este trabalho se inicia a partir da observação da autora sobre os processos que
envolvem o ciclo de vida das cédulas, em especial no que diz respeito aos resíduos
que são gerados. Sendo empregada da Casa da Moeda do Brasil por mais de 8 anos
atuante na área responsável pelas questões ambientais da empresa, é natural que
questionamentos sobre a destinação dos resíduos gerados pela produção das notas
de dinheiro e as possíveis alternativas de descarte deste material evoquem
curiosidade, especialmente em um contexto global onde o dinheiro físico continua
sendo produzido amplamente e a responsabilidade ambiental de empresas e
governos tornou-se uma questão latente.
Até os dias atuais, apesar das grande aceitação das novas formas de
pagamentos eletrônico e das previsões de que o dinheiro em papel e suas frações em
moedas metálicas rapidamente se tornariam obsoletas diante de um mundo digital, a
demanda por dinheiro físico continua crescente e este continua sendo o método de
pagamento preferido ao redor do mundo por mais de 50% das pessoas, já que possui
algumas vantagens: confiabilidade, é menos propenso à fraudes, não exige
pagamento de mensalidades, é anônimo, não discriminatório, rápido e direto (DE LA
RUE, 2020).
O Banco Central europeu destaca, além das vantagens já mencionadas, o papel
de inclusão social exercido pelo dinheiro para cidadãos em maior vulnerabilidade ou
excluídos digitalmente, como idosos ou grupos de baixa renda: “É o único meio de
pagamento que pode pertencer e ser utilizado por qualquer um...” (BCE).
No Brasil, em pesquisa realizada no ano de 2018, pelo do Banco Central,
intitulada o brasileiro e sua relação com o dinheiro, nota-se o mesmo perfil de ampla
preferência de utilização do dinheiro em espécie em detrimento das demais formas de
pagamento.

Gráfico 1: Formas de pagamento utilizadas com maior frequência.
Fonte: Banco Central do Brasil - O brasileiro e sua relação com o dinheiro, 2018.

Apesar de intuitivamente o senso comum apontar para uma redução do uso do
dinheiro físico diante da popularização de outros meios de pagamento como cartões,
aproximação e outras formas digitais, há unanimidade entre os bancos centrais do
mundo sobre o crescimento da demanda por dinheiro nos próximos anos (Ferreira,
2018).
Além disso, a demanda por dinheiro pode ser influenciada por diferentes fatores,
como o crescimento da atividade econômica, onde o volume de transações aumenta,
ou momentos de crises e incertezas quando a demanda por dinheiro físico se eleva
consideravelmente devido às reservas de valor motivadas por sua segurança e
liquidez. (Bank of Japan, Federal Reserve, 2020).
Com o advento da pandemia de COVID-19, diversas economias no mundo
foram afetadas pela restrição de movimentação e necessidade de isolamento social,
apesar das formas de pagamento online e utilização de cartões para contenção do
vírus terem sido incentivadas, observou-se aumento na circulação de dinheiro em
países como Estados Unidos, Canada, Itália, Espanha, Alemanha, França, Austrália,
Brasil e Rússia, provavelmente destinados à acumulação e formação de reservas
pessoais dadas as incertezas econômicas (GOODHART, 2020).
No Brasil, seguindo a tendência mundial relatada, o aumento do valor em
circulação foi da ordem de 35%, passando de R$260 bilhões para R$350 bilhões, para
atendimento à demanda nacional. Houve, inclusive, a necessidade de lançamento de
nota de maior denominação (R$200,00). Durante o discurso de lançamento da nova

cédula, a Diretora de Administração do Banco Central, Carolina Barros, informou que
caso a ação não fosse tomada, poderia haver escassez de moeda no país e que o
aumento da demanda ocorreu possivelmente devido ao entesouramento, ou seja,
saques para reserva de finanças pela população, além da diminuição de compras no
comércio, resultando em menor circulação, e do pagamento de valores em espécie
aos beneficiários dos auxílios, que não retornou na velocidade esperada (CMB, 2020).
É importante mencionar que a tendência crescente de utilização deste meio de
pagamento ocorre em um cenário de consumo mundial onde não somente a geração
exacerbada de resíduos se tornou um problema global, mas também a escassez de
recursos para a fabricação de produtos. Alguns autores apontam a necessidade
imperativa de alteração dos modelos atuais de produção e consumo.
Esta preocupação a nível global, fez com que o Pacto Global, através da agenda
2030 da Organização das Nações Unidas - ONU incluísse, no ano de 2015, dentre os
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-ODS, um específico sobre o assunto.
É o chamado ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, prevendo igualmente a
inviabilidade do modelo atual de produção. Na ocasião, 193 países membros,
incluindo o Brasil, assinaram o acordo se comprometendo a atuar nestas temáticas.

Imagem 1: Objetivo 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
Fonte: ONU

Especificamente sobre este objetivo, a agenda define de forma clara diversas
ações que devem ser adotadas pelos países signatários, dentre as quais destaca-se
o item 12.5: “Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da
prevenção, redução, reciclagem e reuso”.
Com a manutenção do modelo de produção e do ritmo de consumo atual
associados ao aumento da população global prevista para 9,6 bilhões de pessoas até

2050, estima-se que equivalente a três planetas seriam necessários para prover os
recursos naturais necessários para sustentar os estilos de vida atuais (ONU,2020).
Inserido neste macrocenário, resta avaliar o que é feito com todas estas notas
quando são recolhidas pelos Bancos Centrais. O saneamento do meio circulante,
recolhimento e destruição de cédulas, é uma prática necessária para garantir a
manutenção dos elementos de segurança das notas e suas condições de higiene, a
principal razão para considerar o numerário impróprio para circulação, que abrange
mais de 60% dos casos, é o índice de sujidade das cédulas, que incluiu: rabiscos,
manchas, fita adesiva e buracos (HEIJ, 1997).
Destaca-se que este tipo de resíduo, por suas particularidades de segurança
exige solução para descarte que garanta inicialmente sua descaracterização completa
e posterior encaminhamento para a disposição final que deve minimizar o impacto
ambiental e sanitário deste material, já que além de conter componentes químicos das
tintas, ainda pode estar contaminado por substâncias perigosas, sejam por vírus e
bactérias ou até mesmo por drogas (THOMAS, 2008).
Todos os anos, milhões de células são retiradas de circulação, em todo o mundo,
sendo substituídas por novas, o que gera uma grande quantidade de resíduos.
Somente no ano de 2018, conforme informado pelo Banco Central do Brasil em seu
Relatório de Administração, 1,35 Bilhão de cédulas foram transformadas em resíduos
no país.

Imagem 2: Quantidade de cédulas substituídas no Brasil em 2018
Fonte: BCB - Relatório de Administração 2018

Extrapolando para o contexto mundial, observando que a utilização de dinheiro
como meio de pagamento é a realidade de praticamente toda a sociedade moderna,
estima-se que 150 bilhões de cédulas são substituídas todos os anos, gerando
toneladas de resíduos e impactos ambientais (G+D, 2020).

Observando que a responsabilidade pelo tratamento e destinação deste tipo de
resíduo é circunscrita a um universo bastante restrito de agentes, de responsabilidade
unicamente dos bancos centrais e instituições impressoras de cédulas, a discussão
do tema não é ampla na sociedade como é feito com resíduos urbanos ou outros.
Entretanto, a lacuna de discussão sobre o tema não significa ausência impacto ou
representatividade deste problema para os atores envolvidos.
Diante das pressões da sociedade e instituições para a migração dos países
para uma economia de baixo carbono, todos os setores da sociedade, inclusive os
bancos centrais, se veem diante da necessidade de adequar seus discursos e ações
para atendimento aos anseios da população em prol da sustentabilidade (Ventura,
2005).
Diversos atores têm apontado a utilização do conceito de economia circular
como sendo uma das condições para um sistema sustentável ou até mesmo, a
principal solução para transformar um sistema em sustentável (BAKKER et al., 2014).
Entretanto, até onde vai o conhecimento desta autora, pouquíssimos trabalhos
e estudos têm relacionados o conceito de economia circular com a problemática dos
resíduos de cédulas. Alguns trabalhos como o de SANTOS, 2020, que analisa a
economia circular para cédulas restrito ao contexto do banco central do Brasil, ainda
não retratam, sob uma perspectiva mais abrangente, quais seriam as destinações ou
tratamentos mais comumente utilizados para este tipo de material no mundo, se elas
seriam aderentes ao conceito de economia circular nem mesmo quais seriam as
condições necessárias para adotá-lo.
Observando que bancos centrais de tratam de instituições públicas observou-se
ainda, em trabalhos como o de IWASAKA, 2018, que aborda a influência das políticas
públicas na adoção de ações de economia circular, que as políticas existentes no
Brasil apesar de incentivar algumas ações aderentes ao modelo circular, ainda não
constituem um arcabouço sólido para a disseminação da prática em larga escala.
Diante deste contexto, nota-se a existência de uma lacuna a ser explorada de
forma a ampliar a discussão sobre o quanto os bancos centrais e casas impressoras
estariam comprometidos com as questões de sustentabilidade para o tratamento de
resíduos de cédulas, e ainda o quanto a economia circular seria aderente às soluções
e discursos adotados até então.

1.1.1 O Problema de Pesquisa
Na maioria dos países cédulas são utilizadas como instrumento oficial para a
realização de pagamentos e ao término de seu ciclo de vida, seja por razões de
segurança ou de higiene, necessita ser destruído e posteriormente destinado.
Além disso, ainda que em volume bastante inferior, cabe destacar que a
problemática não se limita às cédulas que são recolhidas para saneamento pelos
bancos centrais, mas também aos restos de produção do meio circulante das
fabricantes de cédulas, ou seja, as aparas e as perdas da produção.
Por suas particularidades, com relação à segurança, a composição do papel
moeda não é similar à composição de um papel comum por possuir diversos
elementos de segurança e tintas especiais, impossibilitando a reciclagem como é feita
com papéis de celulose.
Em paralelo, publicações recentes apontam a utilização do conceito de
economia circular como um modelo prático e viável economicamente para a
destinação de resíduos em geral e redução da necessidade de extração de materiais
brutos do ambiente.
Face

ao

contexto

apresentado,

com

a

crescente

necessidade

de

desenvolvimento de tecnologias de descarte de resíduos mais sustentáveis, cabe a
questão: Em que medida o conceito de economia circular vem sendo utilizado no
descarte e tratamento de resíduos de cédulas?
1.2

Objetivos do estudo

Este trabalho busca inicialmente compreender a relação entre as técnicas de
tratamento e destinação de resíduos de cédulas de dinheiro no mundo e o conceito
de economia circular, levantando quais destas técnicas poderiam ser consideradas
aderentes ao conceito.
Busca-se ainda destacar, quais seriam as possíveis dificuldades para utilização
prática do modelo de economia circular nas casas impressoras e bancos centrais dos
países pesquisados, dando ênfase ao Brasil para então responder à pergunta de
pesquisa posta que pretende entender em que medida o conceito de economia
circular vem sendo utilizado no descarte e tratamento deste tipo de resíduo.

1.3

Delimitação

Este trabalho levará em consideração apenas as informações referentes aos
países-alvo definidos pela metodologia proposta, avaliando especificamente a etapa
de tratamento e destinação dos resíduos de cédulas de dinheiro pós destruição.
Adicionalmente, destaca-se que as informações coletadas se concentram no período
entre 2018 e 2020.
1.4

Justificativa Teórica e Prática

Apesar de ser um problema global, ainda são poucos os estudos científicos que
tratam especificamente sobre resíduos de cédulas no mundo. Em geral, os estudos
concentram-se no desenvolvimento de novos elementos de segurança, combate à
falsificação e no aumento da durabilidade do numerário. Não foi observado consenso
no que se referente à destinação de resíduos de numerários, cada país adota um ou
mais modelos diferentes de tratamento destes rejeitos.
Os estudos que tratam especificamente sobre resíduos de cédulas, em geral,
restringem-se às tecnologias de tratamento, mas não abordam as iniciativas de gestão
necessários para promover tal mudança.
Diversos países no mundo já vêm adotando como estratégia o uso dos
conceitos de Economia Circular, incentivando sua disseminação inclusive por
programas ou políticas públicas cujo objetivo é reduzir o volume total de materiais
descartados e de retirada de novas matérias-primas da natureza.
Na prática, além de promover a discussão da utilização do conceito de economia
circular na administração pública, pelos bancos centrais e suas casas impressoras, o
estudo contribui dando subsídios aos gestores para tomada de decisão sobre as
melhores práticas em descarte e tratamento de resíduos de cédulas informando as
condições suficientes e necessárias para implantação do modelo de economia circular
em termos de tecnologias e gestão.

2. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO
A história da civilização como a conhecemos é baseada em trocas
interpessoais que visam garantir maior bem-estar para coletividade por meio do
atendimento às necessidades individuais. Este sistema de troca direta que
inicialmente se dava pela de produtos como frutos, caça e pesca, logo foi substituído
por outros elementos que representassem valor, como o sal e o gado (GONÇALVES,
1984).
Os primeiros registros de moedas contendo valores, datam do século VII A.C,
região da Lídia (atual Turquia). As peças eram gravadas por meio de pancadas com
um objeto pesado sobre o cunho que continha as características que se desejava
marcar no metal. (GONÇALVES, 1984).
O primeiro registro de dinheiro em papel é originário da China, sob a dinastia
Tang (618-917) ainda como forma de notas promissórias, sendo seguido pela dinastia
Song (960-1279) que oficializou esta forma de valor chamando-a de Jiaozi.
(BERNHOLZ, 2003). Foram os chineses os responsáveis por atribuir, pela primeira
vez, valor à um pedaço de papel e convencer ao portador do valor dele. Até hoje, todo
o sistema bancário moderno é construído sobre este simples ato de fé. Os chineses
inventaram além do papel moeda em si a impressão em bloco, que permitia a
reprodução das cédulas em maior escala, durante a dinastia Ming (1368). Esta
também foi a primeira dinastia a tentar substituir totalmente as moedas por cédulas
de dinheiro em papel, impulsionado pela escassez de metais. (THE BRITISH
MUSEUM, 2020).

Imagem 3: Cédula Ming
Fonte: The British Museum

Aos poucos, diversos países do mundo substituíram os metais, pedras etc. por
materiais mais leves que pudessem representar valor, dando origem às cédulas de
dinheiro como utilizamos atualmente.
No mundo ocidental, enquanto a utilização de moedas ainda era predominante, a
necessidade de guardá-las em segurança motivou a criação das instituições
bancárias, que davam recibos aos seus clientes atestando a quantia guardada. Mais
seguros que as moedas e mais fáceis de transportar, esses recibos conhecidos como
“goldsmith´s notes”, sugiram no século XVII e passaram, com o tempo, a servir como
meio de pagamento. Assim surgiram as primeiras cédulas de “papel moeda” do mundo
ocidental ou cédulas de banco como eram chamadas. (GONÇALVES, 1984).
As cédulas de banco ou “goldsmith’s notes”, continham também orientações e em
geral a inscrição “I promise to pay” (eu prometo pagar) e podiam ser trocadas nos
bancos pelo equivalente em metais preciosos. Era o equivalente a uma nota
promissória ou similar (Bank of England).

Imagem 4: Goldsmith’s notes
Fonte: Bank of England

Já no Brasil, após seu descobrimento, o principal elemento de troca entre nativos
e europeus era o pau-brasil, sendo posteriormente adicionadas outras mercadorias
como: pano de algodão, açúcar, fumo e o zimbo. As primeiras moedas no território
nacional foram trazidas nas expedições por portugueses, invasores e piratas. Os
Florins e Soldos foram as primeiras moedas cunhadas no solo brasileiro pelos
holandeses na região nordeste (1630- 1654) (BCB, 2004).
Séculos mais tarde, o Banco do Brasil foi criado por D. João VI na ocasião da
implantação da administração no Rio de Janeiro, quando a quantidade de moedas em
circulação tornou-se insuficiente e desta forma, em 1810, foram emitidos os primeiros
bilhetes do banco, precursores das cédulas atuais. (BCB, 2004).

Imagem 5: Bilhete Banco do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil

A primeira unidade monetária instituída no país foi o Réis, e diversas instituições
podiam imprimi-lo, ampliando a possibilidade de falsificações. A grande quantidade
de bancos emissores agravou a crise financeira diante da ausência de padronização.

Assim, em 1835, as antigas notas Banco do Brasil foram substituídas por cédulas do
Tesouro Nacional, fabricadas por Perkins, Bacon & Petch (Inglaterra). Essas cédulas
possuíam certas características que dificultavam a falsificação. Foi a primeira vez que
o Tesouro Nacional assumiu o monopólio das emissões. (BCB, 2004). Apenas nos
anos 60 o Brasil passou a produzir suas notas em território nacional, na Casa da
Moeda do Brasil. A primeira cédula produzida é conhecida como a cédula do índio (5
cruzeiros). (Museu Casa da Moeda do Brasil, 2020).

Imagem 6: Cédula do Índio (5 Cruzeiros, produzida pela Casa da Moeda do Brasil)
Fonte: Numis Market

Ao longo tempo, com o avanço das tecnologias de fabricação de numerário,
recursos de segurança e novos materiais foram sendo incorporados em seu design e
fabricação, que atualmente, além dos tradicionais em algodão ou linho, podem ser
feitos em polímeros e receber diversos tipos de tintas especiais para garantir sua
segurança. (Note Printing Australia, 2020)
A demanda por dinheiro físico, ao longo da história, sempre foi influenciada por
momentos de incertezas onde a população, por segurança, faz reservas de valor.
Como exemplo, pode-se citar o Japão e sua crise financeira de 1927 que fez a
demanda por cédulas crescer bruscamente. Os japoneses foram aos bancos e
sacaram grandes quantias, a ponto de o governo japonês decidir imprimir cédulas com
uma única face para garantir que não faltasse meio circulante. (Currency Museum –
Bank of Japan, 2020).

Imagem 7: Cédula com apenas uma das faces impressa
Fonte: Currency Museum Bank of Japan

3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1

O Papel dos Bancos Centrais e o Ciclo do Dinheiro

Para entender a problemática posta neste trabalho é essencial, inicialmente,
discutir o papel e as atribuições dos bancos centrais e como funciona o ciclo do
dinheiro de uma forma geral no mundo.
Os bancos centrais são instituições nas quais um país confia a ação de regular
os volumes de crédito e dinheiro disponíveis a fim de manter a estabilidade do poder
de compra da moeda nacional por meio da execução de políticas monetárias, além
disso, alguns ainda têm como atribuição a regulação do sistema financeiro. Neste
trabalho há interesse em uma função específica conferida aos bancos centrais: O
monopólio sobre a emissão de meio circulante (MISHKIN, 2000).
Entende-se por emissão o ato de colocar numerário em circulação de forma
controlada, disponibilizando volume de meios de pagamento de forma a atender a
demanda da atividade econômico-financeira do país. Já a impressão de cédulas
consiste no processo de fabricação das notas com suas características e elementos
de segurança de forma a dar confiabilidade nas relações de troca onde são utilizadas
(IZE, 2005 e BCB, 2016).
Os bancos centrais atuam ainda na avaliação das condições de circulação do
numerário, realizando seu saneamento, ou seja, a retirada de circulação das cédulas
que estejam inaptas à circulação. Assim, após avaliação da demanda, os Bancos
Centrais solicitam às empresas impressoras que fabriquem determinado quantitativo
e denominação, seja para reposição das cédulas que não estão mais aptas à circular
ou seja para a expansão da base monetária (LAWANDY, 2014).
As empresas impressoras de cédulas são consideradas fábricas estratégicas e
de alta segurança, tendo em vista a natureza do produto e os segredos industriais
envolvidos nesta fabricação. O processo de produção consiste na utilização de
diversas técnicas de impressão de forma a inserir diversos elementos de segurança e

garantir a confiabilidade, além de dificultar ao máximo as falsificações (FERREIRA,
2018).
Após impressas, as cédulas são cortadas, gerando aparas de papel-moeda
com tintas de segurança, além disso, como em qualquer processo industrial com algo
rigor de qualidade, existem perdas de produção que no caso da fabricação de notas
são trituradas tornando-se resíduos (CMB, 2017).
Após fabricação pelas impressoras e a efetiva emissão pelo Banco Central o
dinheiro começa a circular nos bancos, estabelecimentos comerciais e na mão dos
cidadãos. Na etapa de circulação, as cédulas sofrem desgastes oriundos da
manipulação: desbotamento da cor, dobras profundas, rasgos, sujeira, perda das
características táteis, entre outros. Com isso, por questões de manutenção da
qualidade das cédulas e por razões sanitárias, os bancos centrais retiraram estas
cédulas de circulação, as destroem de forma a inutilizá-las e posteriormente é
necessário dar algum tipo de tratamento para este resíduo (SANTOS, 2020).

** Os itens da imagem foram traduzidos.
Imagem 8: Ciclo do Dinheiro
Fonte: CSCS Global

Da mesma forma, o Banco Central do Brasil é a instituição responsável pela
emissão das cédulas de real no território nacional. No início do processo, o BCB
solicita à empresa fabricante de cédulas o quantitativo de notas necessárias para
substituição das cédulas inservíveis e para atendimento à demanda conforme política

monetário (BCB, 2020). A Casa da Moeda do Brasil, é a responsável pela produção
de praticamente todas as cédulas que circulam no território nacional, e produz as
cédulas de acordo com o planejamento e solicitação do Banco Central (CMB, 2020).
Após impressas e numeradas, as cédulas são encaminhadas ao Banco Central
que realiza a emissão (apenas a partir deste momento as cédulas passam a ter valor).
O dinheiro é então distribuído pelas instituições custodiantes às instituições
financeiras, que repassam à população através dos saques realizados. Da mesma
forma, com os depósitos recebidos, parte do dinheiro recolhido faz o caminho inverso,
ou seja, retorna às instituições custodiantes para devolução ao Banco Central que
avalia se as cédulas usadas ainda estão aptas à circulação, ou deverão ser destruídas
e substituídas por novas (BCB, 2020), conforme modelo esquemático abaixo:

Imagem 9: O Caminho do Dinheiro
Fonte: Banco Central do Brasil adaptado pela autora.

3.2

Os Resíduos de Cédulas de Dinheiro

Observa-se que o rápido crescimento econômico nas últimas décadas,
especialmente pelos países do BRIC, grupo ao qual o Brasil pertence, elevou
significativamente o consumo de recursos naturais, acarretando diversos problemas
ambientais (WU, 2017). Nesse contexto, a crescente geração de resíduos global
demanda cada vez mais recursos financeiros para gerir o passivo e seus impactos
(MANNARINO et al, 2016). Desta forma, observa-se que o atual modelo de produção
e consumo é insustentável do ponto de vista ambiental.
Acompanhando a economia mundial, o mercado global de numerário se apresenta
em expansão, com crescimento de 3% ao ano do montante de dinheiro em circulação.
Apesar das novas formas de pagamento digitais, estima-se que 85% das transações
mundiais ainda sejam realizadas em espécie (DE LA RUE, 2018).
Pode-se associar a maior necessidade de produção de cédulas no mundo com o
aumento do quantitativo de resíduos gerados desse item, que geralmente se
apresentam na seguinte proporção: 97% gerado pela substituição do numerário após
uso e 3% oriundo dos processos produtivos, ou seja, aparas e perdas de produção
(YOUSEF, 2019).
Estudos apontam que o tempo de vida média de uma cédula é de 150 semanas
(2,9 anos) para cédulas que contenham linho em sua composição, e 196 semanas
(3,8 anos) para cédulas convencionais de algodão. Isto significa que na média, em
menos de 4 anos, o montante produzido hoje necessitará ser destruído por não se
enquadrar mais nos critérios de segurança e higiene (KOEZE, 1979).
Alguns esforços para ampliação do tempo de vida das cédulas têm sido
realizados por diversos bancos centrais do mundo, seja pela alteração das matériasprimas ou pela conscientização da população sobre o correto manuseio do dinheiro.
Como alternativa às de algodão e linho, notas de plástico foram criadas e apresentam
durabilidade até 4 vezes maior (GOHER, 2012). Ainda assim, o tempo de vida médio
seria inferior à 12 anos. Destaca-se, entretanto, que a maioria das cédulas produzidas

ainda são de algodão e linho (HEIJ, 2002), o que reforça a necessidade de
desenvolvimento de alternativas de descarte mais sustentáveis a médio e longo prazo.
Sobre o resíduo em questão, outra característica que merece destaque é a
presença de metais pesados (Al, Fe, Ni, etc.) e outros pigmentos com elementos
metálicos (Si, Ti, etc), oriundo das tintas especiais de segurança, que aumentam
consideravelmente sua complexidade e consistem em mais um desafio à reciclagem
(YOUSEF, 2019).
Além disso, a matéria-prima utilizada como base influencia também a escolha pelo
tipo de tratamento, por exemplo, cédulas de plástico não podem ser compostadas e
apresentam como melhor solução a reciclagem o derretimento do material e utilização
na fabricação de outros produtos (BANK OF ENGLAND, 2020).
Ainda que a conscientização ambiental tendo ganhado espaço entre as
discussões estratégicas dos bancos centrais mundiais e que alguns estudos já
apontem a preocupação com relação aos impactos da etapa de destruição e descarte
no ciclo de vida do produto (WETTSTEIN, 2000), poucas são as referências sobre o
assunto e nem todos os países declaram o efeito na etapa pós- destruição.
O tipo de tratamento dado aos resíduos de numerário varia em cada país.
Foram identificadas as seguintes destinações: Incineração (WETTSTEIN, 2000),
disposição em aterros, coprocessamento (BCB, 2017), reciclagem e compostagem
(BANK OF ENGLAND, 2019), onde cada uma destas tratativas possui prós e contras,
quando analisados não só a conveniência no momento do descarte, mas também os
impactos ambientais gerados por cada uma destas alternativas e a relevância das
externalidades destas escolhas no ciclo de vida do produto em termos de emissões
de gases de efeito estufa, redução de vida útil dos aterros e etc.
Não obstante do fato de haver diversas formas de destinação, recentes
publicações demonstram que ainda há a necessidade de desenvolvimento de solução
mais aprimorada, em termos de viabilidade econômica, tecnológica e ambiental, para
este tipo de resíduo. (YOUSEF, 2019). O Banco Central do Brasil também deixa claro
esta necessidade em seu Plano de Gestão de Logística Sustentável 3ª Edição 2019,

quando estabelece como uma de suas metas a busca de soluções alternativas para
reciclagem de resíduos de numerário inservível em substituição à disposição em
aterros.
Observando o cenário atual que demonstra não existir um consenso sobre a
solução mais adequada para destinação deste resíduo, mas ao mesmo tempo aponta
para a necessidade de maior desenvolvimento do tema, este trabalho pretende
identificar a aderência das necessidades específicas do descarte de cédulas com o
modelo de ciclos regenerativos proposto pela economia circular.

3.3

Economia Circular – EC

Estudos citam que em um momento em que há necessidade de formulação de
alternativas para uma iminente escassez de recursos naturais e para mitigar os
impactos do consumo e fabricação de itens, a economia circular surge como uma
estratégia não somente ambiental, mas também econômica (YUAN, 2006), tornandose uma das condições para um sistema sustentável ou até mesmo, de acordo com
alguns autores, sendo a principal solução para transformar um sistema em sustentável
(BAKKER et al., 2014).
Economia circular é um modelo que busca idealmente, em sua estrutura
contínua (loop), eliminar a necessidade de extração de novos recursos naturais, bem
como o descarte de recursos em forma de resíduos, ou seja, evita inserções e
retiradas de recursos do sistema circular (GEISSDOERFER, 2018). Para isto, é
necessário identificar casos de sinergia e interação entre diversos atores de forma a
transformar os resíduos de um ciclo em insumo para outros ciclos (MATHEWS, 2011).
O conceito de economia circular ainda não se encontra completamente
pacificado, observando que se trata de um conceito relativamente recente. Dentre as
diversas definições possíveis para o constructo, será utilizado neste trabalho, o
conceito amplo de economia circular feito por Geissdoerfer et al (2017), onde
“Economia Circular é um sistema regenerativo no qual a entrada de recursos e a saída
de resíduos, emissões e energia são minimizados pela desaceleração, fechamento e
estreitamento de loops de material e energia. Isto pode ser alcançado por meio de
design

duradouro,

manutenção,

reparação,

reutilização,

remanufatura,

recondicionamento e reciclagem”. Em outras palavras, “é a economia onde não há
geração excessiva de resíduos, e onde qualquer resíduo se torna um recurso”
(WYSOKIŃSKA, 2016).
Ratificando o conceito, mas o elucidando de forma mais pragmática, a Ellen
MacArthur Foudation descreve economia circular com base em três princípios
básicos: design de forma a não gerar resíduos ou poluentes, manutenção dos
materiais em uso pelo máximo de tempo e regeneração dos sistemas naturais. O
Modelo esquemático abaixo demonstra como isso pode ser feito em um sistema
industrial, como é o caso das cédulas.

Imagem 10: Modelo Esquemático de Economia Circular para processos industriais.
Fonte: Ellen MacAarthur Foundation

Das formas de tratamento descritas no tópico anterior, podemos observar que
tanto a incineração quanto o coprocessamento, apesar do reaproveitamento
energético do material, se enquadram, conforme modelo esquemático acima, na
região descrita como “Leakage to be minimised”, ou seja, área para a qual o fluxo deve

ser minimizado visto que impossibilita a manutenção do material ou seus
componentes dentro do ciclo de valor.
De forma a compreender o potencial de aplicação da economia circular, é
necessário observar que o modelo vai muito além do conceito simples de reciclagem
de resíduos ao abordar de forma integrada todos os entes da cadeia de valor do
produto, que devem buscar extrair o maior valor possível dos recursos que estão
circulando no sistema, sendo a reciclagem, neste contexto, até mesmo menos
desejada do que outras formas de atuação na Economia Circular (GHISELLINI, 2015).
Além dos aspectos ambientais, o viés econômico é considerado desde a
concepção dos produtos, fazendo com que os modelos circulares sejam, em geral,
considerados como estratégia econômica por empresas e governos (YUAN, 2006).
Alguns países, entendendo a importância do tema, já implementaram
programas ou políticas específicas sobre economia circular. Como exemplo, em 2014
União Europeia publicou o programa: “Towards a circular economy: A zero waste
programme for Europe”; A China de forma institucionalizada já trabalha o assunto
desde 2009, Estados Unidos e Japão também já possuem regulação. Apesar da
estreita relação com o conceito de desenvolvimento sustentável, a economia circular
tem caráter mais prático ainda que seja mais limitada em abordar todas as questões
(GEISSDOEFER, 2018).
Dada a ampla gama de definições para o conceito de desenvolvimento
econômico sustentável, neste trabalho será considerada a seguinte definição para
este constructo: “É um processo de melhoria do bem-estar humano com base numa
produção material/energética que garanta o conforto que se considere adequado e
esteja estabilizada num nível compatível com os limites termodinâmicos do planeta.”
(ROMEIRO, 2012, p.02).
Para que o modelo de economia circular se concretize, a atuação em diversas
frentes é necessária. O desenvolvimento tecnológico para aumento da vida útil dos
produtos e para os processos de recuperação de materiais é de fato necessário, mas
é preciso que se estabeleçam políticas sobre o tema, regulações e estratégias de
comunicação sobre a responsabilização das empresas e consumidores pelo ciclo do
material e ainda promover um ambiente propício para que os setores da economia

busquem simbiose trabalhando de forma conjunta para máximo aproveitamento dos
recursos. (STAHEL, 2016).
É evidente, portanto, que para a adoção do modelo de economia circular é
necessário transparência nas relações, divulgação e comunicação das ações,
engajamento das empresas, governos e consumidores em prol do desenvolvimento
sustentável.

3.4

ESG - Environmental, Social and Governance

As práticas de ESG (sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança),
são temas debatidos há bastante tempo, porém ganharam tração recentemente,
quando importantes analistas do mercado financeiro observaram que as empresas
cujas práticas de ESG estavam internalizadas nos negócios foram mais resilientes e
tiveram melhor desempenho durante crises e momentos de incertezas, como ocorreu
pela pandemia de COVID-19, se comparada com as demais companhias
(BLACKROCK, 2020). Apesar de o conceito ter surgido como resposta aos anseios
de investidores sobre companhias de capital aberto, podemos extrapolar esta
interpretação e avaliação para qualquer instituição.
O conceito de avaliar de forma integrada estes fatores surge da falta de
capacidade dos indicadores contábeis e financeiros de capturar outras dimensões de
análise que são relevantes para gestores e investidores, como valor da reputação,
qualidade, valor da marca, cultura do ambiente de trabalho, conhecimentos,
estratégias e outros quesitos que são significativos para economia global. Os
indicadores baseados em ESG têm a capacidade de avaliar a gestão da empresa
como também a sua exposição à riscos (TARMUJI, 2016).
De forma a facilitar o entendimento do que se trata ESG, cabe definir o que é
governança, uma vez que a expressão é usada, em geral de forma vaga e sem que o
interlocutor entenda de fato, o que está envolvido nesse conceito. Neste trabalho,
governança refere-se aos meios e processos necessários para produzir os resultados
desejados, sejam eles o apoio político, engajamento da sociedade, definição de
estruturas administrativas ou organizacionais ou até mesmo a articulação necessária
para conectar os agentes em prol de um objetivo comum (GONÇALVES, 2005).

Sob estes aspectos os bancos centrais, que regulam o sistema financeiro,
possuem grande influência nas ações e nas escolhas feitas por setores importantes
de qualquer nação. Neste sentido, foi observado que estes bancos estão preocupados
com as possíveis consequências do desequilíbrio ambiental nas economias mundiais
e começam a se organizar para discutir ações como o fazem no Network for Greening
the Financial System (NGFS), e promover o incentivo aos investimentos que
consideram a reponsabilidade socioambiental. Chefes de diversos bancos centrais
deixam claro esta preocupação, que pode ser destacada na fala do representante o
Bank of England:

“Once climate change becomes a clear and present danger to financial
stability, it may already be too late […]. Our responsibility is to work in
a way that puts the financial system as a whole in a position so it can
adjust in a smooth and effective and orderly fashion as climate policies
adapt.” (BANK OF ENGLAND - Governor Mark Carney).

O NGFS é uma coalisão voluntária que envolve os bancos centrais com o intuito
de reforçar a responsabilidade global para atingimento das metas do Acordo de Paris
por intermédio de trocas de experiências, informações e melhores práticas de gestão
de riscos ambientais e climáticos, passando por questões sociais e de governança.
Visa mobilizar o capital para investimentos verdes e de baixo carbono em prol do
desenvolvimento sustentável. (NGFS). Os participantes, portanto, entendem que as
mudanças climáticas e seus impactos interferem nas políticas econômicas e podem
afetar negativamente na economia de seus países caso nenhuma ação seja tomada.
Ainda neste contexto, o estudo de Ventura, 2005 analisa o fenômeno de
responsabilidade social (RSE) no setor bancário, que surge em resposta às críticas
ao sistema capitalista, fazendo com que o setor se reinvente em busca de legitimidade
e aceitação junto à sociedade. Da mesma forma, pode-se dizer que o movimento para
o desenvolvimento sustentável, com ações de grande significância, como o pacto
global e a instituição dos ODS, viessem na esteira das pressões globais para adoção
de práticas sustentáveis pelos diversos agentes da sociedade, entre eles o setor
financeiro, fortemente influenciado pelas regulações dos bancos centrais, que
igualmente, deve-se alinhar às perspectivas da sociedade.

Entretanto, a dissonância entre discurso e prática ainda é presente conforme
citação da própria autora: “o discurso sobre a responsabilidade social é contratual,
justificando a ação em termos da relação com a sociedade, ao passo que a prática é
instrumental, no sentido de que deve também servir aos interesses da organização”
(Ventura, 2005).
O objetivo do estabelecimento de critérios de ESG, além de influenciar o
comportamento das empresas, instituições e governos para adoção de práticas
socioambientais, é também avaliar, de forma holística a performance destes entes
frente aos novos desafios globais (SYED, 2017).
Sob o olhar de ESG, o conceito de economia circular traz grandes implicações
para as companhias que devem repensar seus processos alterando formas de
produção e consumo para ciclos fechados ou uma oportunidade de alinhar suas ações
com salvaguarda do planeta a longo prazo. Esta nova perspectiva reforça a
interligação da gestão ambiental e da economia. Aliás, a palavra economia vem de
duas palavras gregas “oikos” (casa) e “nomos” (gestão), e assim a economia circular,
assim como a visão de ESG, busca cuidar de forma integrada os vários aspectos de
“nossa casa”, o planeta (MASCOTTO, 2020).
Neste contexto, a avaliação da transparência e das ações dos bancos centrais,
não só devido ao incentivo do setor financeiro como preconiza o NGFS, mas também
na forma como endereçam internamente as temáticas que compõem o conceito de
ESG dentro de suas instituições e nas casas impressas pode indicar uma disposição
à adesão do modelo de economia circular.

3.5

Tipos de Tratamento e Destinação

Para avaliação do tratamento dado por cada país aos seus resíduos de
numerário, faz-se necessário esclarecer no que consiste cada tipo de destinação.
Assim, abaixo são definidas as terminologias encontradas ao longo do processo de
pesquisa.
Disposição em Aterros – Disposição sem tratamento dos resíduos em áreas
específicas que utilizam técnicas de impermeabilização do solo, compactação e
cobertura do lixo, além da coleta e tratamento dos gases e chorume. Possuem vida

útil limitada e para sua implantação utilizam-se de uma grande área, além de enfrentar
resistência da população do entorno (PORTELLA, 2014).
Compostagem – Processo controlado de decomposição de materiais
orgânicos pela atividade natural de microrganismos encontrados no solo,
transformando

os

resíduos

em

adubos (COOPERBAND, 2002).

Um

dos

inconvenientes desta técnica é a presença de metais pesados e outros elementos nas
tintas e nos outros itens de segurança (YOUSEF, 2019) que podem limitar a utilização
do material como fertilizante, já que são absorvidos pelas plantas e podem causar
bioacumulação, caso nenhum outro tratamento adicional seja feito para retirada
destes metais (SINGH, 2019).
Coprocessamento – Processo de fabricação de cimento que exige altas
temperaturas e, portanto, grande quantidade de combustíveis. A energia necessária
é gerada, em parte, pela queima dos resíduos no forno rotativo. Em geral, trata-se de
uma alternativa para o descarte de resíduos perigosos cujos minerais são
incorporados ao cimento e o material energético é utilizado como combustível
(ROCHA, 2011). No caso das cédulas, a contribuição ao processo é basicamente
energética.
Incineração – Processo de queima controlada de materiais a alta temperatura
capaz de reduzir em peso e volume os resíduos, possibilitando ainda que a energia
liberada seja recuperada em forma de vapor ou eletricidade. É uma opção para locais
com restrição de áreas livres, mas exige bastante controle dos gases gerados a fim
de evitar poluição (PAVAN, 2010).
Reciclagem – Processo de transformação de resíduos em outros produtos.
Pode ser dividido em três tipos: Funcional, quando é realizado processo de
recuperação do material para o propósito original ou para outra finalidade, com
exceção de recuperação de energia; Downcycling, quando o processo de recuperação
cria itens de menor qualidade ou de menor funcionalidade, que não permitirão outra
reciclagem; e Upcycling, quando o processo de recuperação cria materiais de maior
qualidade ou de maior funcionalidade, ainda permitindo que outros ciclos de utilização
ocorram (MACARTHUR, 2013).

3.6

Estudos Técnicos Recentes

Alguns trabalhos foram publicados recentemente na tentativa de dar solução a
este tipo de resíduo, apresentando soluções técnicas aderentes ao conceito de
economia circular, entendendo a importância do tema e seus impactos.
Existem registros de estudos que visam agregar o conceito de economia
circular para estes materiais transformando as cédulas em combustível líquido, capaz
de promover autossuficiência energética em alguns setores da indústria de notas
utilizando tecnologia de pirólise (YOUSEF, 2020).
No Brasil, outro estudo avalia o desempenho de materiais poliméricos que
sofreram adição de fibras de cédulas descartadas, em diferentes proporções para
fabricação de produtos plásticos (GIL, 2019).
Na China, alguns trabalhos avaliam a possibilidade de recuperação das fibras
das cédulas descartadas para reutilização em outros produtos (CHEN, 2012). Até
mesmo a utilização no material como insumo para produção de bioetanol está sendo
considerada como alternativa de descarte (AGHMASHHADI, 2020).
Em trabalho mais recente, pesquisadores buscam recuperar as fibras de
algodão dos resíduos de numerário inservível para reutilização na fabricação de papel
moeda, ou seja, na própria cadeia de valor, ou reprocessá-los em monocristais de
celulose para diversos usos (YOUSEF, 2020).
Nota-se, entretanto, que os estudos, ainda que muito bem elaborados e
inovadores, não abordam os aspectos de gestão, como os fatores que influenciam os
tomadores de decisão ou as visões estratégias das empresas, necessários para que
as tecnologias de fato entrem em prática.

3.7

Particularidades da Administração Pública Brasileira

A decisão sobre a destruição e descarte de cédulas inservíveis, bem como a
ordem para confecção de novo numerário é atribuição dos bancos centrais
(BARTZSCH, 2013). No caso específico do Brasil, seu Banco Central é uma autarquia
federal ligada ao Ministério da Economia, tendo, portanto, que seguir todos os ritos
próprios da administração pública em suas ações. Desta forma, para melhor

compreensão dos aspectos envolvidos na decisão sobre descarte de numerário, é
necessário entender como ações de sustentabilidade são tratadas no contexto da
Administração Pública.
No que se refere aos aspectos culturais e comportamentais da administração
brasileira, são observadas algumas características particulares que refletem no
modelo de gestão, conferindo-lhe marcas como formalismo, postura de espectador,
flexibilidade entre outros (SOBRAL E PECI, 2008).
Estas características, a depender da situação, podem ser consideradas um
problema ou uma oportunidade. Ao passo que o formalismo poderia dificultar a
disseminação de práticas inovadoras ao criar estrutura burocrática excessiva e a
postura de espectador representar ausência de iniciativa, a flexibilidade revela traços
de criatividade e adaptabilidade ao novo, o que pode ser considerado um ponto
positivo para questões que envolvem inovações e mudanças de paradigmas, como é
o caso do conceito de Economia Circular.
A administração pública brasileira, ainda possui características peculiares
comparadas à administração privada, especialmente no que se refere à liberdade para
tomada de decisão. Segundo Hely Lopes Meirelles (2003, p.82): “Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”, este trecho remete à dificuldade de
implantação, no âmbito dos setores públicos, de práticas ou modelos ainda não
claramente regulados.
Neste

cenário,

o

governo

desempenha

um

papel

fundamental

no

estabelecimento de iniciativas eco industriais podendo atuar de diversas formas neste
modelo (MATHEWS, 2011), seja por incentivos fiscais, regulação do tema ou até
mesmo como participante do ciclo de vida do material, atuando diretamente na
escolha das características desejáveis para seus fornecedores de produtos ou
serviços.
Estudos anteriores apontam a ausência de legislação no Brasil que oriente à
implantação da Economia Circular de forma completa e específica, ainda que já
existam, de forma descentralizada, alguns elementos fundamentais para a
instauração deste conceito (IWASAKA, 2018).

Como exemplos de legislação aderente ao conceito, em especial no que se
refere à utilização na administração pública, o DECRETO Nº 7.746, DE 5 DE JUNHO
DE 2012, versa sobre critérios para compras públicas sustentáveis, além

de

estabelecer a obrigatoriedade de elaboração e execução de Plano de Gestão de
Logística Sustentável na administração pública inclui práticas de sustentabilidade e
de racionalização do uso de materiais e serviços bem como a identificação para
substituição de bens e materiais por similares de menor impacto ambiental. O que
poderia ser um agente facilitador da implantação da economia circular na
administração pública, atualmente ainda enfrenta dificuldades em termos de definição
de critérios claros, garantia de transparência, controle e avaliação sistemática de
resultados e impactos (DE OLIVEIRA, 2015).
Outra importante iniciativa do governo brasileiro que merece destaque por sua
aderência ao conceito de economia circular é a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), que institui o princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
do produto, lança as bases para a implantação da logística reversa e dita a ordem de
prioridade no gerenciamento de resíduos, onde o descarte é realizado após esgotadas
outras possibilidades mais sustentáveis, como reciclagem, reutilização e, idealmente,
a não geração.
No Brasil, apesar de algumas iniciativas pontuais acerca do conceito de
economia circular, ainda não existem programas ou políticas específicas que sejam
capazes de integrar as iniciativas já existentes, e assim incentivar a prática do modelo.

4. METODOLOGIA
4.1

Pesquisa qualitativa

Para responder ao problema de pesquisa colocado neste trabalho, será
necessário avaliar de forma holística o contexto, desenvolvendo um processo de
interpretação dos dados a partir de uma análise descritiva das formas de destinação
de resíduos de cédulas nas casas da moeda e banco centrais de cada país- alvo sob
o olhar do modelo de economia circular neste tipo de atividade.
A investigação empírica do objeto de estudo da presente pesquisa utilizou como
abordagem metodológica a pesquisa qualitativa, por uma necessidade da própria
pesquisa que exigiu que a análise fosse feita considerando o contexto de cada
unidade de análise, buscando compreender o fenômeno em sua complexidade a partir
de abordagem descritiva dos dados (GODOY,1995).
Não se excluiu, entretanto, a possibilidade de utilização de alguns dados
quantitativos para complementação e melhor entendimento do fenômeno estudado
(VIEIRA E ZOUAIN, 2004).
A abordagem interpretativista, de caráter qualitativo estará presenta ao longo da
pesquisa, especialmente durante a busca pela compreensão e interpretação dos
fenômenos observados e dos resultados obtidos face ao contexto em que o problema
está inserido, uma vez que o pesquisador neste caso é um agente ativo na busca das
informações (WITTKE, 2010).
Neste tipo de abordagem qualitativa, a pesquisadora fará interpretações de
forma a entender a construção da realidade do objeto pesquisado utilizando sua
subjetividade, ou seja, experiências anteriores e visão de mundo, de forma a dar
sentido lógico às descobertas ao longo da pesquisa (VILARDI E VERGARA, 2011).

4.2

Percurso metodológico

Sob a abordagem metodológica da pesquisa qualitativa, as técnicas de coleta
de dados descritas abaixo serão utilizadas neste trabalho de forma a capturar as
diferentes perspectivas existentes sobre a temática em questão. Além disso, outras
técnicas de análise dos dados coletados serão empregadas garantindo embasamento

aos achados deste trabalho, uma vez que as interpretações dos resultados e as
conclusões somente são possíveis em razão do rigor dos instrumentos de pesquisa
utilizados (DUARTE, 2002).
A coleta e o tratamento dos dados, como é característico de pesquisas
qualitativas, serão realizadas de forma concomitante no desenvolvimento do projeto
de pesquisa (VERGARA, 2006). Abaixo, segue modelo esquemático do percurso
metodológico adotado neste trabalho:

IMAGEM 11: Percurso Metodológico
Fonte: Elaboração da autora

4.3

Técnicas de coleta de dados e delimitação dos sujeitos

Pesquisa documental
Como parte da pesquisa desenvolvida, foi realizada análise sistemática da
documentação disponível sobre o tema, seja em relatórios empresariais ou
governamentais, revistas e jornais, de forma que viessem a acrescentar mais
elementos à análise, contribuindo para ampliação da discussão e confiabilidade das
informações (BOWEN, 2009).
Entrevistas Pré-teste
De acordo com Belei (2008) estudos apontam que a realização de um pré-teste
em entrevistas de pesquisas qualitativas, desde que seja realizado com pessoas de
características semelhantes, é útil para verificar a estrutura do roteiro e garantir a
clareza das perguntas. Observado isto, foi realizado um pré-teste que buscou validar
o roteiro semiestruturado inicialmente elaborado para entrevistas com: Casa da
Moeda do Brasil, Banco Central do Brasil e outros representantes de empresas
impressoras de cédulas e bancos centrais que porventura fossem citados nas
entrevistas como uma boa fonte de informações.
O entrevistado na ocasião tratava-se de um diretor comercial de empresa
global de venda de equipamentos para destruição de impressos de segurança,
especialmente cédulas, que foi escolhido pelo critério de oportunidade e por seu
contato direto com diversas empresas impressoras e bancos centrais, conhecendo,
portanto, de forma abrangente como se dá o gerenciamento destes resíduos em
diversas partes do mundo.
Entrevista Semiestruturada
Neste trabalho, foram conduzidas entrevistas exploratórias semiestruturadas,
evitando assim desviar-se do foco das perguntas, garantindo que as informações
necessárias fossem obtidas sem, entretanto, perder a profundidade, a possibilidade
de novas inserções no diálogo e o contexto de informalidade característicos das
entrevistas abertas (BONI, 2005), buscando identificar, segundo o ponto de vista e
contexto dos entrevistados, os fatores relevantes no processo de destruição e
descarte de numerário.

O roteiro das entrevistas individuais, foi elaborado baseado no trabalho de
Bourdieu (1999) e nas contribuições de Turner (2010), onde além da entrevista ser
realizada pelo próprio pesquisador, o processo é iniciado explicando ao entrevistado
o motivo da pesquisa e do trabalho que será feito e como ele se encaixa neste
processo.
A seleção dos sujeitos da entrevista se deu inicialmente pelo critério de
acessibilidade e representatividade do social ao estudo (DUARTE, 2002). Assim,
foram entrevistados representantes da Banco Central do Brasil, da Casa da Moeda
do Brasil, entretanto, não foi afastada a possibilidade de se incluir outros países ou
outros entrevistados, caso apontado pelos entrevistados a relevância em fazê-lo
(GOODMAN, 1961).
Seleção de países-alvo
Os países-alvo para realização desta pesquisa seriam os responsáveis por gerar
o maior volume de resíduos deste tipo de material. No entanto, observado que esta
informação não está disponível em plataforma única para consulta, que a maioria dos
países não reportam publicamente esta informação e que a obtenção deste dado
dependeria da realização de pesquisa em todos os países que utilizam cédulas como
meio de pagamento, entendeu-se que há um alto risco de falha metodológica, e por
este motivo, buscou-se outra metodologia para definição dos países-alvo.
Os resíduos de cédulas, por sua especificidade são gerados apenas nos bancos
centrais ou empresas impressoras de cédulas, na proporção de 97% e 3%
respectivamente (YOUSEF, 2019). Uma vez apenas estes dois tipos de instituições
deveriam dar destinação à resíduos de cédulas, o público-alvo desta pesquisa
englobou estes dois atores para os países pesquisados.
Considerando que em geral as cédulas retiradas de circulação são repostas por
cédulas novas, entende-se como razoável assumir que os países com maior demanda
por cédulas novas, sejam também os maiores geradores de deste tipo de resíduo. Por
este motivo, optou-se por adotar a metodologia utilizada no trabalho de Ferreira
(2018), que utilizou como base estudos econométricos que indicavam que a demanda
por numerário, ou seja, cédulas novas, é influenciada pelo tamanho da população,
dinheiro em circulação, inflação e porte econômico (KRISHNASWAMY, 2013),
entretanto, pela necessidade de confiabilidade dos dados, em seu trabalho, optou por

utilizar apenas as variáveis tamanho da população obtido pelas estimativas da
Organização das Nações Unidas (ONU) por meio do departamento de economia e
relações sociais, divisão de população e o porte econômico que neste estudo foi
caracterizado como o valor do PIB nominal que é divulgado pelo Banco Mundial.
No trabalho de Ferreira (2018) a delimitação da amostra foi realizada de tal forma
que o Brasil fosse o ponto médio, garantindo ainda que houvesse, no mínimo, 10
países a serem avaliados em cada critério.
Ao atualizar os dados segundo as premissas acima, foram selecionados pelo
critério de PIB nominal 17 países onde o Brasil ocupa a 9ª posição no ranking e pelo
critério de população foram elencados 11 países observando que o Brasil ocupa a 6ª
posição no ranking conforme divulgação dos dados mais recentes expostos nas
tabelas a seguir.
Para informações sobre o PIB nominal, foram coletados dados do Banco
Mundial, referentes ao ano de 2019 que configura a última publicação feita:
Tabela 1 – Países-alvo por PIB nominal, ano-base 2019
Posição no ranking

País

PIB (US$ milhões)

1

Estados Unidos

21.374.418,88

2

China

14,342,902.84

3

Japão

5.081.769,54

4

Alemanha

3.845.630,03

5

Índia

2.875.142,31

6

Reino Unido

2.827.113,18

7

França

2.715.518,27

8

Itália

2.001.244,39

9

Brasil

1.839.758,04

10

Canadá

1.736.425,63

11

Rússia

1.699.876,58

12

Coréia do Sul

1.642.383,22

13

Espanha

1.394.116,31

14

Austrália

1.392.680,59

15

México

1.258.286,72

16

Indonésia

1.119.190,78

17

Países Baixos

909.070,40

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do Banco Mundial (2020).

Abaixo, segue tabela com dados secundários coletados de 2019 do site da
Organização das Nações Unidas, departamento de economia e relações sociais,
divisão de população, que considera as projeções de população para 1º de julho de
2020, indicando os seguintes países como mais populosos para 2020:
Tabela 2 – Países-alvo por população, ano-base 2020
Posição no ranking

País

População (mil)

1

China

1.439.324

2

Índia

1.380.004

3

Estados Unidos

331.003

4

Indonésia

273.524

5

Paquistão

220.892

6

Brasil

212.559

7

Nigéria

206.140

8

Bangladesh

164.689

9

Rússia

145.934

10

México

128.933

11

Japão

126.476

Fonte: Elaboração da autora com base em dados estimados pela da ONU (2019).

Considerando a interface entre os países de maior população e os de maior PIB
nominal, observa-se que oito deles foram selecionados por ambos os critérios
(Estados Unidos da América, China, Japão, Índia, Brasil, Rússia, México e Indonésia).
Desta maneira, serão coletadas informações primárias de 20 países por meio dos
questionários enviados a seus bancos centrais e empresas responsáveis pela
impressão de suas cédulas.
Para estes países- alvo, serão coletadas também informações secundárias
sempre que possível, em seus relatórios anuais, relatórios de sustentabilidade, ou
outras publicações e informações disponibilizados em seus sites.

Tabela 3 – Países-alvo consolidados
País

Critério

PIB

(US$

Pos.

População

milhões)

PIB

(mil)

Pos. Pop.

1

Estados Unidos

PIB+Pop.

21.374.418,88

1º

331.003

3º

2

China

PIB+Pop.

14,342,902.84

2º

1.439.324

1º

3

Japão

PIB+Pop.

5.081.769,54

3º

126.476

11º

4

Índia

PIB+Pop.

2.875.142,31

5º

1.380.004

2º

5

Brasil

PIB+Pop.

1.839.758,04

9º

212.559

6º

6

Rússia

PIB+Pop.

1.699.876,58

11º

145.934

9º

7

México

PIB+Pop.

1.258.286,72

15º

128.933

10º

8

Indonésia

PIB+Pop.

1.119.190,78

16º

273.524

4º

9

Alemanha

PIB

3.845.630,03

4º

83 784

19º

10

Reino Unido

PIB

2.827.113,18

6º

67 886

21º

11

França

PIB

2.715.518,27

7º

65 274

22º

12

Itália

PIB

2.001.244,39

8º

60 462

23º

13

Canadá

PIB

1.736.425,63

10º

37 742

39º

14

Coréia do Sul

PIB

1.642.383,22

12º

51 269

28º

15

Espanha

PIB

1.394.116,31

13º

46.755

30º

16

Austrália

PIB

1.392.680,59

14º

25.500

55º

17

Países Baixos

PIB

909.070,40

17º

17 135

69º

18

Paquistão

População

278.221,91

44º

220.892

5º

19

Nigéria

População

448.120,43

27º

206.140

7º

20

Bangladesh

População

302.571,25

42º

164.689

8º

Fonte: Elaboração da autora.

Questionário
Para obtenção de informações dos países-alvo, segundo o critério de seleção
já apresentado, foram encaminhados questionários com perguntas diretas e abertas,
com o intuito de que fossem respondidas objetivamente algumas questões como o
que é feito com os resíduos de cédula, mas ao mesmo tempo deixando espaço para
outras contribuições que o participante julgar pertinente, aumentado assim a
abrangência e profundidade das respostas (O'CATHAIN, 2004).
Buscou-se agrupar as perguntas de maneira a motivar o entrevistado a
respondê-las, visto que estudiosos do assunto afirmam que questionários muito
longos e complexos reduzem as chances de obtenção de retorno por parte dos
participantes (TURNER, 2010).

Foi acrescentado ao questionário um item específico que buscou medir a
intensidade com que os fatores levantados durantes as entrevistas influenciavam a
tomada de decisão sobre a destinação ou tratamento dos resíduos de dinheiro. Para
tal, foi escolhida uma escala tipo likert como método de obtenção de informação visto
que esta é comumente utilizada para medir atitudes individuais, visões e sentimentos,
proporcionando, ao mesmo tempo, uma categorização de respostas exprimindo
intensidade (COHEN, 2013).
Para a definição do número de pontos da escala, é necessário considerar a
quantidade e o nível de precisão requerido para as respostas, bem como a
complexidade das perguntas. Estudos demonstraram que a escala likert de 5 pontos
é mais simples e rápida de responder que a escala de 7 pontos, mas ainda assim,
apresentam níveis de precisão semelhantes. Já a escala de três pontos possui menos
capacidade de demonstrar precisão nas repostas (DALMORO, 2013).
Após definidos os países-alvos e identificados seus bancos centrais e
empresas impressoras de cédulas de dinheiro, o questionário foi enviado via canal de
contato disponível nos sites destas instituições. conforme tabela abaixo, seguindo
também a mesma metodologia de contato com as instituições que foi utilizada no
trabalho de Ferreira (2018). Como exceção à esta regra, tem-se a Casa da Moeda do
Brasil, já que a autora deste trabalho é a atual responsável pela área de gestão
ambiental da empresa, assim o questionário enviado seria respondido por esta, o que
poderia gerar interferência nos resultados da pesquisa. Ver tabela 4

Tabela 4 – Banco Centrais e Empresas Impressoras por país1
Países
Estados
Unidos da
América
China

Banco Central
Federal Reserve Bank

Instituição(ões) Impressora(s)
Engraving and Printing (BEP) e
Crane Currency

Japão
Índia

People's Bank of
China*
Bank of Japan
Reverse Bank of India

Brasil
Rússia
México
Indonésia

Banco Central do Brasil
Bank of Russia
Banco de Mexico
Bank Indonesia

Alemanha

Deutsche Bundesbank

Reino Unido
França

Bank of England
Banque de France

Itália
Canadá
República da
Coréia
Espanha

Banca D'Italia
Bank of Canada
Bank of Korea

Austrália

Reserve Bank of
Australia
De Netherlandsch Bank

China Banknote Printing and Minting Corporation
(CBPMC)*
National Printing Bureau (NPB)
Security Printing & Minting Corporation of India
Limited (SPMCIL) e
Bharatiya Reserve Bank Note Mudran (BRBNMPL)
Casa da Moeda do Brasil (CMB)
JSC Goznak
Fábrica de Billetes del Banco de México
PERURI - Perusahaan Umum Percetakan Uang
Republik Indonesia*
Bundesdruckerei GmbH e
Giesecke+Devrient GmbH (G+D)
De La Rue
1 - Imprimerie de la Banque de France
2 - Chamalières e Oberthur Fiduciaire
Officina Carte Valori (OCV)
Canadian Bank Note Company (CBNC)
Korea Minting and Security Printing
Corporation (KOMSKO)
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa
de la Moneda (FNMT - RCM) e
Imprenta de billetes (IMBISA)
Note Printing Australia (NPA)

Países
Baixos
Paquistão
Nigéria
Bangladesh

Banco de España

State Bank of Pakistan
Central Bank of Nigeria
Bangladesh Bank

Royal Joh. Enschedé
Pakistan Security Printing Corporation (PSPC)
Nigerian Security Printing and Minting Company
Limited (NSPMC)
The Security Printing Corporation (Bangladesh)
Ltd. (SPCBL)

Fonte: Elaboração da autora.

1

Os canais de contato da People's Bank of China e PERURI - Perusahaan Umum Percetakan Uang
Republik Indonesia, retornam informando que a caixa de e-mail não tem espaço para recebimento,
além disso, a China Banknote Printing and Minting Corporation não disponibiliza canal de contato, não
tendo sido possível, contatar estas instituições.

4.4

Técnicas de tratamento de dados

Análise de conteúdo e Codificação
Posteriormente, foram analisados o referencial teórico e os conteúdos das
entrevistas buscando identificar as técnicas de descarte de numerários nos países e
os fatores que influenciam esta decisão. De forma a reduzir o conteúdo para tornar o
questionário mais dinâmico e a tabela comparativa dos países de mais fácil leitura, foi
utilizada a ferramenta de codificação, onde as informações foram agrupadas de
acordo com a tabela constante no ANEXO V, destacando que para elaboração da
coluna sobre tipos de tratamento foram consideradas as informações obtidas no
referencial teórico e para a coluna de motivações, buscou-se inserir todos os possíveis
fatores influenciadores da decisão detectados por ocasião das entrevistas. (PARÉ,
2004).

Triangulação
Como estratégia de validação das informações coletadas foi realizada a
triangulação dos dados obtidos por diferentes técnicas de coleta: entrevistas,
questionários e documentos publicados pelos bancos centrais e empresas
impressoras (Relatórios, discursos, informações na página da internet, dados
estatísticos, peças de comunicação etc.) além de publicações científicas sobre estas
instituições e outras fontes (FLICK, 2004).
A partir das informações obtidas serão analisadas, à luz do modelo de
economia circular, a aderência das práticas para o descarte de resíduos de
numerários ao conceito de EC buscando entender a relação entre ambos.

5. ANÁLISE ENTREVISTAS
Pré-teste
A entrevista pré-teste foi realizada de forma presencial em 19 de novembro de
2019, seguindo o roteiro constante no Anexo I deste trabalho e não foi gravada de
forma a evitar qualquer tipo de inibição ou constrangimento ao entrevistado, seguindo
o entendimento de BONI (2005) que entende que mesmo que esta prática possa
prejudicar a análise posterior das informações da entrevista, o ganho ao deixar o
entrevistado mais à vontade para fazer seu relato, supera esta dificuldade.
Em se tratando de um pré-teste, a necessidade de obtenção de informações
claras e diretas por parte do entrevistado é fundamental para avaliação do roteiro
proposto e da estrutura da entrevista (TRIVIÑOS, 1987).
Durante a entrevista foram abordados aspectos de segurança do material.
Segundo o entrevistado, as máquinas trituradoras que se fazem indispensáveis ao
processo de recolhimento de cédulas para garantir a inutilização delas. Nesta etapa
os países atendidos pela empresa divergem apenas nos critérios de tamanho dos
chamados “confetes” ao final da trituração. Outro ponto abordado foi a necessidade
de compactação dos materiais após a trituração, visto que é gerado um grande volume
dificultando a logística de envio até o tratamento final.

Imagem 12: Briquetes
Fonte: Banca D’Itália

Apontou ainda que diferentes tipos de materiais interferem neste processo.
Cédulas de plástico exigem que, durante a trituração, a temperatura não seja muito
elevada ou podem vir a derreter no equipamento, além disso, não permitem
compactação em briquetes como as cédulas de algodão.
Quando perguntado sobre o que os bancos e casas impressoras faziam com
este material, informou que depende muito do tipo de matéria prima que utilizam. As
cédulas de plástico em geral são derretidas e recicladas. Já as cédulas de algodão,
segundo o entrevistado, comumente são incineradas em países europeus, dado o
reduzido espaço disponível nestes países. Em outros locais o disponibilizam em
aterros e há ainda aqueles que as utilizam em compostagem, apesar de ser
questionável sob o ponto de vista ambiental por causa dos componentes das tintas.
Por fim, destacou que existe uma tendência das cédulas mundiais, por razões
de segurança, serem fabricadas utilizando-se camadas de diferentes materiais na
mesma nota (plástico e algodão). Caso a tendência se concretize, pode representar
um desafio adicional às técnicas de tratamento de resíduos hoje utilizadas.
A entrevista foi considerada satisfatória e esclarecedora sobre a importância
do assunto abordado e sobre os tópicos propostos para as entrevistas com os
representantes das casas impressoras e bancos centrais.
Entrevistas
Ainda que dificultada a análise do conteúdo pela falta de gravação, a entrevista
pré-teste forneceu subsídios importantes para as entrevistas seguintes e,
principalmente, para a codificação dos elementos que seriam importantes para os
gestores quando decidem pelo descarte de cédulas, auxiliando na confecção do
questionário e na validação dos roteiros de entrevistas.
Os sujeitos selecionados para entrevista semiestruturada, pelo critério de
acessibilidade e pela técnica de snowball, foram contatados por meio de correio
eletrônico, onde foi possível agendar as entrevistas, que dadas as circunstâncias

impostas pela pandemia de COVID-19, foram realizadas com o uso das ferramentas
online de reuniões ZOOM, WEBEX CISCO e MICROSOFT TEAMS.
Para viabilizar a análise detalhada a posterior, todas as reuniões foram feitas
com gravação de som e imagens e posteriormente, todas as falas foram transcritas,
inclusive com apontamentos inclusive apontando as reações e possíveis hesitações
por parte dos entrevistados.
No dia 29 de maio de 2020, às 15hrs foi realizada entrevista com o
Superintendente do Departamento de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente,
Segurança e Medicina do Trabalho da Casa da Moeda do Brasil. A entrevista foi
realizada Via Microsoft Teams e durou cerca de 35 minutos.
A partir desta entrevista foi ajustado o roteiro das demais entrevistas que
inicialmente contava a etapa de classificação dos fatores relevantes para tomada de
decisão, pelos entrevistados, em uma escala de 0 a 10. Diante do comentário do
entrevistado, observou-se que esta escala poderia gerar distorções na pesquisa já
que o entendimento dos graus atribuídos poderia variar de forma pessoal, com isso,
optou-se por retirar esta etapa da entrevista, ajustando o percurso metodológico
inicialmente pensado como roteiro dos questionários, de forma a mitigar a
subjetividade dos números, facilitando a análise de atitudes por intermédio de uma
escala Likert (BOONE, 2012).
No dia 04 de junho de 2020, às 9 horas foi realizada entrevista com a Gestora
do Sistema de Gestão Integrado da Valora, casa impressora de cédulas ligada ao
Banco de Portugal. A entrevista foi realizada via Webex Cisco e durou cerca de 20
minutos. A escolha por entrevistar representante do Banco de Portugal deveu-se à
indicação do entrevistado da Casa da Moeda do Brasil, por ocasião de sua entrevista,
seguindo a técnica de snowball já prevista no percurso metodológico. No mesmo dia
às 15 horas foi realizada entrevista com o ex-coordenador do comitê de
responsabilidade socioambiental do Banco Central do Brasil. A entrevista foi realizada
via ZOOM e durou cerca de 30 minutos.

Cabe destacar que foi solicitado aos entrevistados que dessem suas opiniões
pessoais sobre o tema baseados em suas experiências e visões de mundo. Em
nenhum dos casos a fala refere-se a uma posição formal das instituições em que
atuam.
As entrevistas serviram de base para levantamentos dos fatores relevantes
para a destinação de cédulas e, consequentemente, para elaboração dos
questionários de forma a buscar maior assertividade na coleta de informações
relevantes para responder à pergunta da pesquisa. Observa-se que o tema, por tratar
de questões ambientais, de sustentabilidade e econômicas, tão discutidos atualmente,
envolve um dilema no aspecto ético e moral por parte dos entrevistados que pode
configurar uma interferência nesta pesquisa qualitativa (KORTEMKAMP, 2001).
Espera-se que este viés observado seja minimizado quando da resposta aos
questionários visto que não haverá interação pessoal que coíba as respostas.
Não obstante, as entrevistas forneceram rico material para ajuste da rota
metodológica e indicações pertinentes para coleta de dados primários e secundários.
Os entrevistados indicaram, em suas falas, outras empresas para realização de
entrevista presencial, caracterizando assim a utilização da técnica de bola de neve,
bem como sugeriram a leitura de alguns estudos e documentos disponibilizados de
maneira a contribuir com o resultado deste trabalho.
Com relação aos pontos que influenciam na decisão pelo tipo de tratamento
dado aos resíduos de dinheiro, podemos destacar alguns trechos das entrevistas de
onde foram levantados os fatores relevantes. Abaixo, seguem alguns trechos da
entrevista com o Superintendente do Departamento de Gestão da Qualidade, Meio
Ambiente, Segurança e Medicina do Trabalho da Casa da Moeda do Brasil (CMB), a
mais de 8 anos à frente deste departamento que é responsável pela tomada de
decisão com relação às ações de destinação e tratamento de restos de produção de
cédulas.
“A gente focou muito, inicialmente, em trabalhar toda a questão do
passivo legal que existia, para então, após a Casa da Moeda ficar em
conformidade com as legislações federais, estaduais e municipais,
começar a pensar em ações ligadas à sustentabilidade, ações de
melhoria de processo focados em Meio Ambiente.”

Sobre as ações de melhoria no tratamento deste tipo de resíduos na CMB citou:

“Isso é fruto do trabalho de pesquisa desenvolvimento focado em
soluções que tenham um menor impacto ambiental possível.
Obviamente preocupados com a questão do custo, mas o foco
principal era a questão do Impacto Ambiental.”
“Ela é uma empresa Gráfica de segurança e até pela natureza do
produto que ela gera, a preocupação com segurança está intrínseca
em cada etapa dos processos produtivos.”
“O conceito de economia circular se encaixou perfeitamente nessa
nossa ânsia e objetivo de mudança dessa destinação, de criar um
modelo diferente para resíduos de cédulas. E aí a gente se vislumbrou
com um problema que não é só meu, ou da casa da Moeda do Brasil.
É um problema Mundial.”

Dos trechos acima, pode-se destacar fatores que em algum momento foram
importantes para a tomada de decisão como legislação, custo, impacto ambiental
e segurança.
Considerando que a escolha das matérias-primas poderia influenciar as
técnicas de descarte, foi questionado o motivo da escolha do algodão que parece
estra mais ligado às questões culturais.

“O uso do algodão na produção de papel cédula ele, na verdade, vem
de séculos por conta da resistência, do entrelaçamento.”

Ainda sobre o tema de descarte de resíduos, a Gestora do Sistema de Gestão
Integrado da Valora, casa impressora de cédulas ligada ao Banco de Portugal
informou que tanto os resíduos da fábrica de cédulas quanto os resíduos do Banco
Central são tratados em conjunto que ambas as instituições funcionam no mesmo
local.

“É tratado diretamente pelo Banco de Portugal, neste caso é levado
por uma empresa... uma incineradora que existe aqui na zona de
Lisboa e... e é incinerado, o destino final é a incineração. Só nos
Açores...uma vez que não existisse incineradora, o resíduo que é
gerado aí, o resíduo de papel nota vai para aterro, mas é uma
quantidade mínima.”

Ao ser questionada se a incineração era considerada uma alternativa ideal para
este tipo de resíduo, a resposta foi a seguinte:

“Achamos que é ideal, aqui também não temos grandes hipóteses...
Portugal ainda não está muito explorada em termos de operadores de
gestão de resíduos, ou seja, para nós conseguirmos enviar todos os
nossos resíduos para uma só operadora, existem 2 ou 3 no máximo...
não é muito fácil!”
“Em termos de euro ao sistema, posso dizer, tirando a parte da
reciclagem né? Que ainda nem conseguimos. Neste caso a
incineração é considerada de alguma forma como uma reciclagem.
Vamos falar assim, reutilização, transformação de energia.”
“O resíduo das notas é tratado hoje em dia como era tratado a 20 anos
com a nota de escudo, era exatamente a mesma coisa, não houve
uma evolução, para nós a evolução será ao partirmos para reciclagem,
mas só podemos partir sendo Euro o sistema participar e a gerir toda
essa situação e acho que estamos no caminho.”

Nestes trechos, podemos extrair a ideia de acessibilidade para a escolha da
solução mais adequada, seja pela disponibilidade logística, seja pela opção de
prestadores de serviços capazes de fazer a gestão de todos os resíduos. Em que pese
o entendimento da entrevistada de que a técnica de incineração utilizada é a ideal,
resta claro em sua fala que não houve evolução do assunto nos últimos 20 anos e que
há intenção de alterar este tratamento para um método que permita a reciclagem do
material em todo euro sistema.
O critério de acessibilidade foi reforçado pelo ex-coordenador do comitê de
responsabilidade Socioambiental do Banco Central do Brasil. Ainda o BCB tenha se

engajado para aderir uma destinação mais sustentável para os resíduos, migrando a
destinação em aterro para técnica de coprocessamento, a execução das ações
depende de disponibilidade local.

“Ou seja, limitado ao que que o mercado sugere nas regionais que a
gente destrói, então assim é uma solução (o coprocessamento) que
vem de uma agenda que é conduzida de forma nacional, mas também
do ponto de vista de execução e contratação é feito por praça e fica
limitado.”
“Não adianta você ter o melhor método e se você vai ter que mandar
por avião para outro lugar. Tem que pensar de uma forma holística
também.”

A regionalidade e seus distintos aspectos culturais, permeiam etapas
importantes do ciclo de vida das cédulas, desde as técnicas de reaproveitamento de
resíduos, descrito acima como até mesmo a durabilidade das notas pelas diversas
formas de a população se relacionar com o dinheiro, e tratá-lo. Especificamente sobre
o tempo de vida das notas, fica claro esta relação na seguinte fala.

“Depende também da região que o numerário circula, das questões
culturais dos cidadãos, no trato com o dinheiro, então assim a gente
consegue ver, por exemplo perfis de sujidade diferentes dependendo
da Praça que o numerado circula isso é interessante.”

O BCB tem conhecimento do modelo de economia circular e, segundo a fala
do entrevistado têm levado este modelo em consideração nas escolhas para a
destinação de resíduos. Outro ponto interessante, necessário à aplicação do conceito
de EC é a disponibilidade para a formação de parcerias com outras instituições:

“Eventualmente segue para destinação final, reutilização
dependendo uma destinação aderente a uma economia circular.”

e

“A gente também vem trabalhando com outras parcerias, por exemplo
com a Universidade (Federal) de Minas Gerais, em particular com o
departamento de química, no sentido de desenvolver tecnologias pra
reaproveitamento de picote pra produção tanto de plástico duros como
de materiais de papelaria.”

Todavia, menciona que ainda é necessário transformar as soluções
tecnológicas em opções viáveis de serem implementadas.

“Saída do âmbito acadêmico, da tecnologia em si, da propriedade
intelectual, e passar a eventualmente explorar. Executar a tecnologia
que foi desenvolvida... A ideia é sempre estar aberto para as soluções
com menor impacto ambiental e mais aderente aos princípios de
economia circular.”

Sobre como o entrevistado enxerga a importância do tema para a alta
administração do BCB, fica claro que cada vez mais o tema ganha espaço dentro do
banco e existem ações concretas para a melhoria do desempenho ambiental não
somente pela influência exercida sobre o sistema financeiro, mas também dando
coerência ao discurso pelo ajuste de suas ações internas.

“Ele vem ganhando bastante maturidade. O banco tem um papel
normativo pro sistema financeiro muito grande. Foi feito um arcabouço
normativo para que questões financeiras adotassem e
acompanhassem agendas de sustentabilidade e o mais engraçado é
que até 2017 a gente não tinha nossa própria política.... O BC de
responsabilidade socioambiental e a gente viu esse gap, começou a
estruturar do ponto de vista de governança também do assunto da
agenda com a criação de comitê (Comitê de responsabilidade
socioambiental) e tocar a pauta também aderente as legislações.”

“Essa agenda permeia bastante o banco, tanto no ponto de vista da
gestão de resíduos do dia a dia, coisas mais tangíveis, até políticas
públicas mesmo e eventualmente de financiamento para que estimule
os bancos a financiarem essa agenda.”
“É uma mudança de mindset que os bancos centrais estão tendo para
olhar para essa agenda...tentando maximizar a vida útil da cédula, seja
dentro do próprio uso como cédula (referindo-se à educação sobre uso
do dinheiro) como (transformando-o em) outro produto.”

Após realizada a terceira entrevista, entendeu-se que a saturação empírica foi
atingida, uma vez que a maior parte das respostas apenas reforçaram os argumentos
já explorados no referencial teórico. As informações para coleta e codificação das
motivações para escolha de tecnologias de destinação se repetiram durantes as
diferentes entrevistas, indicando o atingimento do ponto de saturação, onde mais
nenhuma informação diferente é acrescentada. (THIRY-CHERQUES, 2009).
Por fim, conforme já mencionado, a entrevistas individuais abordaram temas
que podem envolver conflitos éticos e morais dos participantes. Por esta razão, ainda
que não tenha sido verbalizado por nenhum entrevistado, foi incluído o item “imagem”
aos fatores que poderiam influenciar a escolha das tecnologias.

6. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS E DOCUMENTAL
Neste tópico serão analisadas as informações obtidas através da avaliação de
documentos publicados pelas casas impressoras e bancos centrais dos países-alvo
deste trabalho, bem como as respostas destas instituições às perguntas
encaminhadas através do questionário. Destaco que após 3 (três) semanas foi
encaminhada nova solicitação aos países que até então não haviam retornado
nenhuma informação. O tempo médio de resposta foi de 10 (dez) dias para a primeira
rodada de envios e de 14 (catorze) para os que encaminharam após o segundo envio.
Previamente à realização das análises, cabe destacar que diante da existência do
bloco econômico da União Europeia, incumbido de orientar e regular as atividades de
impressão e recolhimento de dinheiro nos países membros que utilizam o Euro como
moeda, as informações dos países-alvo desta pesquisa que estiverem nesta condição
serão analisadas à luz das orientações e princípios estabelecidos pelo Banco Central
Europeu (BCE), ainda que os bancos centrais nacionais sejam os responsáveis finais
pelo descarte dos resíduos de numerário. Por esta razão, será realizada previamente
a avaliação das informações disponibilizadas pela união europeia. O ordenamento dos
países seguiu o estabelecido na Tabela 3 deste trabalho.

6.1

União Europeia (UE)

Diante da existência do bloco econômico da União Europeia, incumbido de
orientar e regular as atividades de impressão e recolhimento de dinheiro nos países
membros que utilizam o Euro como moeda, as informações dos países-alvo desta
pesquisa que estiverem nesta condição serão analisadas à luz das orientações e
princípios estabelecidos pelo BCE, ainda que os bancos centrais nacionais sejam os
responsáveis finais pelo descarte dos resíduos de numerário.
Neste trabalho, os seguintes países-alvo pertencem ao bloco e compartilham
da mesma moeda, o Euro: Alemanha, França, Itália, Espanha e Países Baixos. Cabe
destacar que o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia formalmente

apenas em 1º de janeiro de 2021, no ato conhecido internacionalmente como Brexit.
Entretanto, como nunca chegou a utilizar o Euro como moeda, para fins deste
trabalho, as informações recolhidas, serão avaliadas separadamente dos demais
países do bloco.
O BCE é o responsável por coordenar a emissão de cédulas novas pelos
Bancos Nacionais dos países membros que compartilham da utilização do Euro. É ele
quem decide quais Bancos Centrais devem solicitar impressão de cédulas bem como
a denominação e quantidade que será de responsabilidade de cada Banco Nacional
(DeNetherlandsBank). A ação de pôr este dinheiro em circulação é de
responsabilidade destes bancos (Banco de España). Segundo informações do BCE,
em dezembro de 2019, estavam em circulação mais de 24 bilhões de cédulas e este
número é crescente, conforme indica gráficos abaixo. Em relatório mais recente, de
dezembro de 2020, o número de cédulas em circulação era de 26,5 bilhões,
influenciado pela pandemia (BCE).

Gráfico 2: Quantidade de cédulas de Euro em circulação por denominação.
Fonte: Euro banknotes and coins statistics

Sobre a relação com o dinheiro, em dezembro de 2020, o BCE publicou o
estudo SPACE (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area), onde
relatou que 73% de todas as transações na zona do euro são realizadas em espécie
e, em termos de valor, representam 48% do total. Ressaltam ainda que, apesar destes
números, muitos participantes da pesquisa informaram que utilizaram menos dinheiro
em espécie durante a pandemia, dando preferência aos outros instrumentos de

pagamento. Por outro lado, notou-se aumento das reservas de dinheiro físico em casa
pelos cidadãos com finalidade de precaução.
Para fins de manutenção da qualidade das cédulas, os bancos nacionais do
bloco possuem máquinas automáticas, capazes de avaliar se os padrões mínimos de
qualidade e higiene estabelecidos pelo BCE ainda são atendidos. As classificadas
como inaptas à circulação são destruídas e substituídas por novas. Em 2019, foram
substituídas 5,1 bilhões de notas de Euro (BCE), ou seja, mais de 20% do meio
circulante foi renovado. Todas as cédulas de Euro são produzidas por empresa
certificadas ISO 14001 de acordo com Decisão EU 2020/637 do Banco Central
Europeu de 27 de abril de 2020 sobre procedimentos de acreditação para fabricantes
do Euro e seus itens de segurança.

“Euro banknotes must therefore be produced to specific industrial
standards, including ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001
or ISO 45001.” (BCE, 2020).

A certificação ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental, demonstra que a
empresa possui procedimentos para controle dos aspectos ambientais e busca
melhorar continuamente seus processos e desempenho utilizando eficientemente
recursos e reduzindo externalidades, como, por exemplo, resíduos (ABNT, 2015).
O conceito ciclo de vida, necessário para modelo de economia circular, já é
discutido a bastante tempo e é possível observar que ele está sendo contemplado nas
tomadas de decisão do BCE quando, por exemplo, incentiva o uso de algodão
sustentável. Em 2019, mais da metade das 5,210 toneladas de algodão utilizadas para
confecção de cédulas de Euro foram oriundas de alguma fonte sustentável (BCE).
Ainda assim, o Banco se compromete a aumentar este percentual gradualmente, bem
como informa que está em busca de soluções alternativas de reciclagem e disposição
para resíduos de cédulas e aumento do tempo de vida.

“we are also looking at alternative recycling and disposal methods of
banknote waste, as well as how to increase the lifespan of banknotes.”
(BCE, 2020).

Esta informação vai ao encontro de uma das questões, sobre a destinação de
resíduos de cédulas, contidas no questionário enviado aos países-alvo: A atual opção
é considerada a ideal ou buscam-se alternativas para destinação deste material?
Diante da declaração do BCE, subentende-se que entre os países do bloco as
soluções de destinação encontradas ainda não são as ideais, visto que as instituições
do bloco trocam informações sobre o assunto em fóruns que contam com a presença
dos bancos centrais e das empresas impressoras de cédulas de euro credenciadas
para discutir soluções sobre questões ambientais, entre elas gestão de resíduos e
avaliação do ciclo de vida (BCE,2020).
Observamos que, individualmente, os países membros, em geral, possuem
regimes próprios para tratar de assuntos ambientais, como leis e regulamentos sobre
efluentes, emissões atmosféricas, consumo de energia e em especial sobre descarte
de resíduos. Alguns já possuem, inclusive, políticas públicas de incentivo à adoção do
modelo circular nos negócios, como veremos adiante.
A União europeia pretende lançar o Circular Economy Package, que seria um
pacote de regras a serem seguidas pelos países membros, no entanto, a instituição
de requisitos legais únicos dentro do Bloco Europeu é um grande desafio, visto a
necessidade de interconectar diversas legislações para que envolva todos os aspetos
da economia circular, além disso, desenvolver ferramentas de compliance e
mecanismos capazes de avaliar a conformidade (HUGHERS, 2017).
Sobre os objetivos do Banco Central Europeu, consta a intenção de engajar os
bancos nacionais do bloco para participarem de colaboração interinstitucional em
gestão ambiental. Note-se que o BCE em si, não emite ou retira cédulas de circulação,
este papel é dos bancos centrais nacionais, todavia, resta claro que este possui alto
poder de influenciar as decisões dos países membros e, por esta razão, é fundamental
avaliar o nível de importância dada por ele à temática ambiental para entender o

direcionamento que deve ser seguido pelos bancos nacionais, com relação às cédulas
inservíveis.
O BCE possui política ambiental própria onde se compromete a atender a
legislação, buscando redução das emissões de carbono e utilizar recursos de forma
responsável e eficiente, estimular a integração das questões ambientais em seus
procedimentos e guias, além de promover comunicação transparente sobre sua
performance ambiental (BCE, Environmental Statement 2020).
Ainda que maior parte das ações abordem práticas de conservação de energia,
definições para padrões de sustentabilidade em matérias primas e fornecedores, até
então, nenhuma orientação com relação aos resíduos de cédulas. Em 2019 o BCE
participou, pela primeira vez, do European Week for Waste Reduction, o que leva a
crer que estão começando a considerar a temática resíduo, ainda que não aplicável
aos resíduos de cédulas.
De uma forma mais abrangente a Comissão Europeia (CE), atua dando
diretrizes gerais aos países do bloco, e não somente aos bancos centrais como é o
caso do BCE, A comissão europeia possui diversas ações em prol do
desenvolvimento sustentável como a adoção de práticas de economia circular.
A CE já possui estratégias definidas por setores para promover uma migração
das formas de produção para uma economia circular. Além disso, pretende assumir o
protagonismo global desta transição conforme descrito na Comunicação da Comissão
Europeia ao Parlamento Europeu, ao conselho, ao comitê social e econômico europeu
e ao comitê das regiões, intitulado Um novo Plano de Ação para Economia Circular –
para um Europa mais limpa e competitiva.

“A UE apenas pode ter êxito se os seus esforços também promoverem
a transição mundial para uma economia justa com impacto neutro no
clima, eficiente na utilização dos recursos e circular...”

“Para apoiar a transição mundial para uma economia circular, a
Comissão irá: liderar os esforços a nível internacional para alcançar
um acordo mundial sobre os plásticos, propor Aliança Mundial para a
Economia Circular com o propósito de identificar lacunas de
conhecimento e de governança, no contexto da promoção de uma
economia circular a nível mundial.”

Estas declarações, em contraste com a ausência de diretrizes do BCE, com
relação aos resíduos de cédulas na zona do Euro, podem indicar um distanciamento
entre as políticas ambientais e as ações dos bancos centrais com relação aos
aspectos de resíduos.

6.2

Estados Unidos da América

Os questionários foram encaminhados ao Federal Reserve – FED, que
corresponde ao banco central norte americano, ao U.S. Bureau of Engraving and
Printing (BEP), que é a unidade pública de fabricação de notas, e a empresa privada
Crane Currency que fabrica, de forma complementar, as cédulas de dólares para
atendimento da demanda deste país. Como resposta, destaca-se que o FED
redirecionou o questionário ao U.S. Bureau of Engraving and Printing, conforme trecho
abaixo:

“Please direct your inquiry to the U.S. Bureau of Engraving and
Printing, the agency responsible for producing U.S. currency.”

Porém, a U.S. Bureau of Engraving e Printing não retornou nenhum tipo de
resposta sobre o questionário, e da mesma forma, a Crane Currency não respondeu.
Analisando os dados públicos disponibilizados nos sites destas instituições,
foram levantadas as informações que possuem correlação com o objeto deste
trabalho.
Conforme dados disponíveis no site da Federal Reserve, em 31 de dezembro
de 2019, havia em circulação o volume de aproximadamente 44,9 bilhões de notas de
dólar americano em circulação. Em comparação anual, é observado um número

crescente desde volume demonstrando um aumento da demanda por notas que em
algum momento precisarão ser descartadas.
É importante ressaltar que o FED ressaltou o efeito da pandemia no
planejamento de produção de cédulas para o ano de 2021, destacando a maior
demanda por notas e a necessidade de aumentar a produção.

“The FY (Fiscal Year) 2021 print order is heavily influenced by the
COVID-19 pandemic, as the Federal Reserve has experienced
unprecedented demand for currency… Unlike in past years when the
major driver of the print order was replacement of unfit notes shredded
at Reserve Banks, an increase in net payments drives the FY 2021
print order” (FED,2020).

Para o ano fiscal de 2021 a ordem de impressão deverá ser de 7,6 a 9,6 bilhões
de notas, demonstrando um aumento de 1,7 a 3,8 bilhões de notas comparado à 2020
cuja projeção foi de 5,2 bilhões de cédulas (FED, 2020).
O FED possui doze unidades distritais que são responsáveis pelo recolhimento
do dinheiro, avaliação e destruição dos que não estiverem em condições de circular.
Segundo informação do Distrito de São Francisco, os Reserve Banks recebem 33
bilhões de cédulas anualmente para realização deste processo de avaliação, além
disso, 90% das cédulas produzidas são para reposição das notas retiradas de
circulação.
Cada distrito possui sua forma de dispor o material, inicialmente todo dinheiro
retirado de circulação era incinerado, porém nos anos 70 com a instituição do The
Clean Air Act, que estabeleceu padrões para qualidade do ar, os distritos do FED
passaram a triturar as cédulas inservíveis, a fim de descaracterizá-las e
posteriormente dispor, cada um à sua maneira. (FED NY, 2020).
No distrito de Atlanta (New Orleans), o material triturado é encaminhado para
compostagem gerando adubo para os jardins urbanos. Em São Francisco (Salt Lake
City), são coprocessados em fornos de cimento. No distrito de Boston e em outras dez
unidades, são incinerados em plantas para recuperação de energia. (FED BOSTON,
2020).

Gráfico 3: Volume de cédulas de dólar em circulação
Fonte: Federal Reserve.

Com relação à U.S. Bureau o Engraving and Printing, em 2019, foi responsável
por imprimir aproximadamente 6,4 bilhões de notas de dólar. Além da alta produção a
fábrica se destaca pelas ações ambientais. Neste mesmo ano, recebeu o prêmio
Pollution Prevention Award pela iniciativa que reduziu em 84% a geração de resíduos
oriundos das tintas de impressão.
Já sobre os resíduos de papel moeda da produção de dólares, a U.S. Bureau
of Engraving and Printing destaca que o cidadão poderá ter acesso ao material em
pequenas porções ou em maiores quantidades para obras artísticas desde que
seguidas uma série de regras, entre elas, seguir as exigências da agência de proteção
ambiental e das instituições ambientais locais, não ser utilizado embalagens ou em
produtos para armazenamento de comida e bebidas para humanos, devido aos
químicos constantes na tinta. Além disso todo produto feito a partir das cédulas
fragmentadas deve ter aprovação do tesouro (U.S. Treasury). Não identificada
informação sobre o que é feito com a maior parte do resíduo, e, portanto, neste
trabalho, será considerado dado não encontrado ou não divulgado.

Outra informação relevante sobre cédulas de dólar, é o tempo de vida útil que
segundo a U.S. Bureau of Engraving and Printing varia de 6,6 anos para taxas de
menor valor e maior circulação a 22,9 anos para as de $100 que são frequentemente
usadas como reserva de valor.
Tabela 5:Tempo de vida cédulas de dólar (USD)

Fonte: U.S. Bureau of Engraving and Printing.

Já a Crane Currency, empresa global de impressão de cédulas que atende de
forma complementar a demanda americana, mantém programa de responsabilidade
social que inclui aspectos de meio ambiente e se compromete a reduzir seus impactos
ambientais. Em sua página na internet, dedica espaço exclusivo à sustentabilidade
onde se compromete a desenvolver suas plantas fabris em busca de reduzir impactos
ambientais negativos, por meio da redução da geração de resíduos, reciclagem e
disposição responsável dos materiais.

“The Company will seek to improve the development, design and
operation of its facilities through the efficient use of energy and
sustainable use of renewable resources, and it will strive to minimize
adverse environmental impact through waste reduction, recycling and
responsible waste disposal” (CRANE CURRENCY, 2020).

Outro dado destacado em seu programa de reponsabilidade social é o apoio
ao Better Cotton Initiative, a iniciativa busca garantir sustentabilidade na indústria de
algodão por meio do pagamento justo aos produtores e cuidados ambientais. Além
disso reaproveitam 90% da água de processo e possuem certificação ISO 14001. Com
relação aos resíduos gerados, as pequenas fibras de algodão recuperadas do
processo são compostadas. Utilizam também técnicas de incineração e reciclagem

para resíduos sólidos buscando redução dos impactos ambientais. (CSR- Crane
Currency):

“Crane returns many of its by-products to the environment through
recycling and reuse strategies. These efforts including water treatment
and purification, composting and waste to steam initiatives.”
“Crane is continually searching for opportunities to reduce its
environmental footprint in all that we do...”

A Crane Currency produz cédulas para diversos países. Suas principais
matérias primas são algodão, polímeros, tinta e água para atender diferentes padrões
monetários.
Conforme já descrito anteriormente, os EUA possuem políticas públicas de
economia circular tendo sido uns dos pioneiros junto com União Europeia, China e
Japão.

6.3

China

Apesar da tentativa de encaminhar o questionário ao Banco Central Chinês,
People's Bank of China (PBC), o canal de contato disponibilizado em sua página
informa não haver espaço para recebimento de novos e-mails. Já com relação à
empresa impressora de cédulas, China Banknote Printing and Minting Corporation
(CBPMC), esta não disponibiliza nenhuma forma de contato. Portanto, as informações
obtidas sobre a China são oriundas de artigos científicos ou documentos públicos.
Ao final de novembro de 2020, o PBC reportou no Financial Statistics Report,
de periodicidade mensal, haver em circulação 8,16 trilhões de RMB (Chinese Yuan
Renminbi), não há informação do quanto isto representa em número de cédulas, mas
certamente é uma quantidade bastante expressiva, tendo em vista que a maior taxa é
de 100 RMB, podemos projetar que existam no mínimo 81,6 bilhões de cédulas em
circulação.
“The amount of currency in circulation (M0) was RMB8.16 trillion,
increasing by 10.3 percent year on year. The month saw a net money
injection of RMB55.7 billion.” (THE PEOPLES´S BANK OF CHINA
FINANCIAL STATISTICS REPORT, 2020).

Não foi observada a existência de políticas ambientais no PBC ou menção ao
tema em seu relatório anual de 2018, o mais recente cuja versão em inglês foi
disponibilizada. Além disso o banco não declara ser certificado na norma ISO 14001.
Entretanto, é importante mencionar que existem diversas publicações do PBC,
estimulados por ocasião de encontros do G20, onde incentivam a adoção de políticas
financeiras “verdes”, onde critérios ambientais e sociais são levados em consideração
e incentivados (PBC, 2016).
A empresa responsável por imprimir as cédulas de Yaun é a China Banknote
Printing and Minting Corporation (CBPMC) não publica nenhum tipo de informação
ambiental, sobre a fabricação do dinheiro, ainda que descreva todo o processo de
fabricação dele.
É interessante ressaltar que apesar da aparente ausência de transparência
com relação as questões ambientais por estes dois órgãos governamentais, a mais
de 10 anos o governo chinês possui políticas públicas com a utilização do conceito de
economia circular, trabalhando o tema em diversas esferas como empresas, indústrias
e regiões, sendo uma das nações pioneiras no assunto (YONG, 2007).
Desde 2002 a china possui leis que abarcam o conceito de economia circular
para prevenção de poluição e controle da geração de resíduos. Merece destaque,
entretanto, a Circular Economy Promotion Law, publicada em 2009, sendo a primeira
no mundo a descrever claramente o modelo econômico circular em contraste com o
habitual modelo linear com matérias primas brutas em uma ponta e resíduos como
saída (OGUNMAKINDE, 2019).

6.4

Japão

Os questionários foram encaminhados Bank of Japan (BOJ) e a empresa
responsável pela fabricação de seu meio circulante nacional a National Printing
Bureau (NPB). Em retorno à solicitação de informação, a NPB não respondeu e o BOJ
se manifestou da seguinte forma:

“We regret to inform you that the
does not respond to any survey individually.”

Bank

of

Japan

Desta forma, as informações obtidas neste caso são oriundas dos estudos e
outras publicações destas instituições.
O volume de cédulas de Yen em circulação, ao final de 2019 era de 17,3 bilhões
de unidades, empilhando estas notas, chegaria a uma altura de 1.731 quilômetros,
equivalente à 458 vezes a altura do monte Fuji, outra interessante correlação capaz
de oferecer uma noção da quantidade de cédulas em circulação é imaginando-as
dispostas lado a lado, cujo comprimento seria de 2,69 milhões de quilômetros,
suficiente para dar 67 voltas na Terra ou 7 vezes a distância Terra-Lua (BANK OF
JAPAN, 2020). Considerando que o peso médio de uma cédula é de 1 grama
(BOJ,2020), há em circulação aproximadamente 17.300 toneladas de material para
serem descartados em algum momento no futuro.
O tempo de vida útil do meio circulante japonês varia de 2 a 5 anos,
dependendo do uso. Em geral cédulas de menor valor têm maior circulação e,
portanto, deterioram-se mais rapidamente. Quando não possuem condições de
circular, como ocorre nos demais países, são destruídas e encaminhadas para algum
tipo de tratamento (BOJ). No caso japonês é citada ainda uma solução inusitada para
o reaproveitamento das cédulas inservíveis. Segundo o BOJ, parte destes resíduos
são reciclados sendo transformados em papel higiênico e outros itens. O restante é
incinerado em plantas locais como resíduos gerais.
Em seu relatório anual, o BOJ cita a realização de workshops sobre as metas
para o desenvolvimento sustentável e sistema financeiro integrando os critérios de
ESG (environmental, social and governance). Além disso, também é membro do
Network for Greening the Financial System (NGFS), que visa fomentar a gestão
ambiental e mitigar as mudanças climáticas pelo setor financeiro (ANNUAL REVIEW,
2020).
Além disso, já é parte da tradição japonesa os valores de limpeza e prevenção
de desperdícios que eles sintetizam na palavra mottanai, portanto, a preservação dos
recursos naturais já é um valor intrínseco da cultura.

“Japanese culture traditionally has valued cleanliness and the
avoidance of wastefulness, as expressed by the word “mottainai”, and
the Japanese people have long been aware of the value of the
environment and natural resources” (KAMEZAKI, 2009).

A National Printing Bureau (NPB) possui 6 plantas para fabricação de cédulas
de dinheiro para o território japonês. As cédulas são feitas de Mitsumata, fibra de
arbusto e outras fibras com características semelhantes aos papeis de fibra de
algodão, e, portanto, serão abordados da mesma forma neste trabalho.
Demonstram possuir preocupação com as questões ambientais em sua política
ambiental divulgada em sua página na internet, onde se compromete a sempre seguir
as leis, regulações e acordos com as comunidades no que se refere às questões
ambientais. Além disso destacam que farão o possível para projetar e desenvolver
produtos que minimizem o impacto ambiental em todo o ciclo de vida incluindo o “pósuso”.

“We will always comply with environmental laws and regulations, as
well as with circulars and agreements with communities concerning the
environment.”
“We will endeavor toward design and production that minimize
environmental load throughout the lifecycle of our products, including
the after-use phase.”

Esta referência é totalmente aderente ao conceito de economia circular que
reforça a necessidade de projetar produtos pensando de uma forma holística do seu
impacto em todo o ciclo.
Cabe mencionar que o governo japonês, dadas as suas condições territoriais
de alta densidade demográfica, possui desde 1996 leis que regulam alguns aspectos
do conceito de economia circular, especialmente os relacionados à conservação de
energia. No caso do Japão, destaca-se também outro aspecto fundamental para o
sucesso deste modelo que é a colaboração entre os agentes, ou seja, empresas,
indústrias, governo e sociedade (OGUNMAKINDE, 2019).

6.5

Índia

O Banco Central da Índia, Reverse Bank of India (RBI), emite cédulas
confeccionadas por duas fabricas em seu território, a Security Printing & Minting

Corporation of India Limited (SPMCIL) e a Bharatiya Reserve Bank Note Mudran
(BRBNMPL).
Interessante

mencionar

que

entre

as

perguntas

mais

frequentes

disponibilizadas no site do RBI, consta o que acontece quando as cédulas retornam
ao RBI após circulação. O banco explica o processo de avaliação e seleção das
cédulas e bem como a destruição e transformação em Briquetes do numerário
inservível, mas não informa o que acontece com os briquetes depois desta etapa.
O RBI possui em diversas iniciativas ambientais como certificações “verdes”
para novos projetos de construções, instalação de painéis de energia solar, captação
de água de chuva e tratamento e recuperação de efluentes, que contrastam com a
ausência de informações e iniciativas para tratamentos dos resíduos sólidos
provenientes da retirada de circulação das cédulas.
A atividade de descarte de cédulas torna-se especialmente relevante em
países como a Índia onde o volume de cédulas em circulação é muito elevado. Em
março de 2020, o volume de notas em circulação era de aproximadamente 116 bilhões
de unidades. Além disso no período compreendido entre março de 2019 e março de
2020, mais de 14 bilhões de cédulas foram destruídas, um incremento de 18,2%
comparativamente ao período anterior. (RBI – ANNUAL REPORT 2019-2020).
Sobre a SPMCIL, empresa impressora de cédulas e fabricante de papel moeda,
em base de algodão, possui em sua estrutura organizacional área dedicada
exclusivamente às ações de segurança e meio ambiente. Possui política Ambiental
na qual declara estar comprometido a proteger o meio ambiente e reduzir impactos
ambientais, dentre eles, reduzir a geração de resíduos.

“We commit to Environment Protection including Prevention of
Pollution, Energy & Water Conservation, enhancing Horticultural
activities and Wastage Reduction.” (SPMCIL).

No entanto, dente as ações destacadas pela empresa estão reflorestamento,
captação de água de chuva, e separação de óleo. Nenhuma menção aos resíduos de
produção de cédulas, ou seja, às aparas e perdas de produção.

A BRBNMPL é responsável pela produção completar de cédulas para Índia
com capacidade de imprimir até 16 bilhões de cédulas anualmente. Possui política
Ambiental onde se compromete a realizar suas atividades de forma transparente,
segura, em conformidade com leis e regulamentações, utilizando materiais mais
sustentáveis e gerenciando seus resíduos. Entre um de seus objetivos estratégicos,
consta a redução de geração e facilitação da reciclagem de resíduos: “To minimize
wastage and to facilitate recycling of the waste” (BRBNMPL,2020). No entanto, assim
como a SPMCIL, nenhuma informação sobre resíduos é divulgada.
Importante ressaltar que o que o governo da Índia está endereçando o assunto
de economia circular, tendo assinado um acordo bilateral, intermediado pelo seu
ministério de relações exteriores, de parceria com a União europeia para promover
eficiência de recursos e economia circular. (Ministry of External Affairs – Government
of India). Entretanto, para garantir a tração destas políticas na Índia, alguns autores
acreditam que há necessidade de que as políticas governamentais sejam claras e as
iniciativas sociais e ambientais se adaptem aos desafios (FIKSEL, 2020).

6.6

Brasil

O Banco Central do Brasil (BCB), é o órgão responsável pela emissão do Real,
é ele quem define e aprova os critérios de segurança das cédulas, seus materiais e
layout. Registra-se que o BCB foi a única instituição que respondeu integralmente ao
questionário que foi encaminhado ao canal de comunicação disponibilizado pelo BCB
aos cidadãos. Com isso a análise será realizada com base nas informações do
questionário sendo contrastadas com as informações públicas divulgadas pelo BCB.
Sobre o tipo de matéria prima escolhida para fabricação das cédulas, o BCB
informa que a apesar nas 1ª e 2ª famílias do Real, não terem considerado critérios
ambientais para escolha de insumos, há intenção de avaliar e reduzir os impactos
“A agenda BC# prevê a condução de estudo de avaliação do ciclo de
vida do Real, buscando a análise de impactos ambientais da
produção, distribuição, recolhimento e saneamento, a partir da
identificação dos elos da cadeia passíveis de otimização econômica,
energética e ambiental.”

Sobre o BC# mencionado na resposta, trata-se da nova agenda de
sustentabilidade lançada pelo BCB em setembro de 2020. De acordo com o discurso
da Diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Fernanda
Nechio, as ações incluem medidas para o sistema financeiro, como observado nas
declarações de diversos Bancos Centrais, por exemplo, pela adesão ao Network for
Greening the Financial System (NGFS), mas também incluem o próprio Banco, o que,
para este trabalho, seria o ponto mais relevante.

“As ações incluídas no Pilar Sustentabilidade englobam medidas de
responsabilidade Socioambiental direcionadas tanto ao sistema
financeiro quanto ao próprio Banco Central.”

Dentre os itens da Agenda BC#, é destacada a intenção de reduzir os impactos
ambientais do meio circulante nacional. Além das informações prestadas como
respostas ao questionário, informam ainda a intenção de destinar todos os resíduos
do meio circulante para coprocessamento, que é a destinação mais sustentável
utilizada pelo BCB até então, considerada pelo Banco aderente ao conceito de
Economia Circular.

“há orientação estratégica para chegarmos à destinação integral dos
resíduos para coprocessamento, que entendemos ser uma forma de
destinação aderente aos preceitos de economia circular.”
“O Banco Central do Brasil busca adotar formas de destinação
aderentes aos princípios de economia circular, no intuito de estender,
ao máximo, a vida útil de seus produtos.”

Ainda em resposta ao questionário o banco informa que nos últimos dez anos,
o BCB descartou, mais de 15 mil toneladas de cédulas desgastadas e inadequadas
para o uso, em suas nove representações regionais espalhadas pelo país. O custo

desta operação varia de acordo com a região e tipo de tratamento. Na tabela abaixo,
cujas informações foram extraídas dos Relatórios do Orçamento de Receitas e
Encargos de Operações do BCB, é possível verificar que em média, mais de dois
milhões de reais são gastos anualmente com esta operação.
Tabela 6: Encargos com Administração do Meio Circulante – Destruição de Numerário

Fonte: Elaboração da autora com base em dados dos Relatórios do Orçamento de
Receitas e Encargos de Operações de Autoridade Monetária- BCB

Observa-se, entretanto, que no mesmo relatório, em alguns anos consta uma
rubrica dedicada exclusivamente ao programa de prevenção de riscos ambientais,
cujo montante é bem menos expressivo ou até mesmo inexistente. Destaca-se ainda,
que mesmo nos anos onde havia dotação para tal programa, nada foi realizado em
termos de gasto com tal atividade.

Tabela 7: Encargos com Administração do Meio Circulante – Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais.

Fonte: Elaboração da autora com base em dados dos Relatórios do Orçamento de
Receitas e Encargos de Operações de Autoridade Monetária- BCB

Entretanto, com o lançamento da Agenda BC#, o BCB se compromete a
Revisar da Política de Responsabilidade Socioambiental do BCB, além de aprimorar
a regulação sobre gestão dos riscos socioambientais pelas instituições financeiras.
Questionado sobre os fatores que influenciam na escolha do tipo de destinação,
aos fatores Meio Ambiente, Segurança Legislação, Imagem, Questões Sanitárias e
Acessibilidade foi atribuída a máxima gradação da escala (Concordo Totalmente) com
relação à importância deles para a escolha. O fator de menor relevância para o BCB
foi o Custo. Ao atribuir o nível “Concordo” da escala, o BCB demonstra que o custo
importa, mas é o fator de maior relevância para a decisão. Questionado sobre a
existência de algum outro fator relevante, o BCB informou não ser aplicável.
O BCB descreve em seu relatório de Administração 2018, que têm buscado
diversas alternativas para o descarte das cédulas inservíveis, e tem firmado parcerias

para viabilizá-las, além disso já menciona desde então estar buscando soluções
baseados no conceito de Economia Circular.

“Temos nos envolvido em diversas iniciativas, que vão desde a
compostagem e coprocessamento até a utilização dos resíduos de
cédulas na fabricação de revestimento e itens de mobiliário. Cabe
também destacar a formalização de parcerias com instituições de
pesquisa, como a cooperação técnica firmada entre a UFMG e o BC,
que busca o desenvolvimento de tecnologias para a utilização de
cédulas inservíveis na produção de itens de papelaria e plásticos
duros.”

Tal informação contrasta com a divulgação pública do plano de gestão de
logística sustentável-PGLS publicado pelo BCB, por força do Decreto nº 7.746, de 5
de junho de 2012, que tornou obrigatória a elaboração e implantação do PGLS pela
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes. No último plano divulgado, referente ao ano de 2019 (3ª Edição), o
Banco declara que vêm buscando soluções alternativas e mais sustentáveis para o
descarte de numerário.
Apesar de o BCB entender coprocessamento como uma prática de economia
circular, que devido ao seu alinhamento com substituição de combustíveis fósseis e
preservação de recursos como argila e calcário (SANTOS, 2020), sendo a cédula
composta basicamente por algodão e, em proporção bem inferior, tintas e elementos
de segurança, entende-se que a contribuição para o processo de produção do cimento
é basicamente energética, estando na área do modelo de EC que se pretende
minimizar, no modelo esquemático chamada de “Energy recovery”. Por esta razão o
coprocessamento, neste trabalho, não será considerado como prática de EC. O
volume de dinheiro em circulação, à exemplo de outros países do mundo, também foi
muito influenciado pela pandemia de COVID-19, gerando a necessidade de inclusão
de cédula de maior denominação à série do Real (BCB) No gráfico abaixo é possível
notar claramente o impacto da pandemia no meio circulante, e a discrepância frente
ao inicialmente projetado.

Imagem 13: Dinheiro em circulação (Real)
Fonte: BCB- BANCO CENTRAL lançará cédula de R$ 200.

Ainda em 2018 o BC ingressou no Network for Greening the Financial System
(NGFS), iniciativa que nasceu de forma voluntária e que busca fomentar a troca de
experiências entre bancos centrais (Relatório Administração 2018). No último
Relatório Integrado, o BCB dedicou três páginas exclusivamente ao tema de
sustentabilidade ambiental onde destaca-se, além de outras ações já mencionadas, a
criação do Comitê de Responsabilidade Socioambiental Organizacional (CRSO) e a
aprovação
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Responsabilidade socioambiental no relatório de prestação de contas à sociedade
(RIG BCB, 2019).
Em geral o BCB demonstra bom engajamento ambiental e bom nível de
transparência na área, especialmente quando comparado a maioria dos países-alvo
deste estudo. Demonstram ainda disponibilidade para discutir o tema, tendo sido o
único Banco Central pesquisado que retornou o questionário respondido em sua
integralidade.
A Casa da Moeda do Brasil-CMB é a empresa responsável pela fabricação das
cédulas de Real. Localizada no Rio de Janeiro, o parque industrial produz cédulas
para todo o território nacional além de exportar cédulas para outros países.

Sendo a atual responsável pela área ambiental, o que questionário padrão não
foi encaminhado à CMB de forma a evitar qualquer tipo de viés e interferência das
respostas que seriam ao final, fornecidas por mim. Entretanto, as informações
públicas da empresa que podem ser acessadas por qualquer cidadão, serão utilizadas
neste trabalho para fins de análise.
Do ponto de vista ambiental, a empresa torna pública sua política integrada se
comprometendo a exercer suas atividades respeitando o meio ambiente e
minimizando seus impactos ambientais. Nesta linha a empresa declara que desde
2015, mais de 50% dos resíduos sólidos gerados no parque fabril são encaminhados
para algum tipo de reciclagem, em consonância com a Política Nacional de Resíduos
Sólidos – PNRS, instituída pela Lei nº 12.305/2010. Atenta aos princípios e metas da
Agenda Ambiental da Administração Pública Federal (A3P), a CMB participa
ativamente do Programa de Coleta Seletiva Solidária, gerando renda para grupos em
vulnerabilidade social.
Destaca-se que empresa vem trabalhando o conceito de melhoria contínua na
gestão de resíduos, visto que até 2015 estes materiais eram dispostos em aterros
conforme menciona relatório de sustentabilidade da época, passaram a ser
coprocessados e agora são transformados em outros produtos atendendo à ordem de
prioridade estabelecida na PNRS, a saber: não geração, redução, reutilização,
reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

“Em 2015, os resíduos de cédulas deixaram de ser encaminhados
para aterros sanitários e passaram a ser coprocessados, uma
destinação ambientalmente mais adequada.”

Diferentemente do Banco Central do Brasil, a CMB não considera o
coprocessamento como uma ação de economia circular (SANTOS, 2020), por
entender que ao ser queimado para gerar energia em fornos de cimento, o material
termina ali seu ciclo.

A partir do ano base de 2015 a empresa passou a publicar o Relatório de
Sustentabilidade no modelo GRI (Global Reporting Iniciative), entretanto, a partir de
2018, informações passaram a ser divulgadas no Relatório de Administração
adotando o modelo de relatório integrado, onde estão dados de governança,
compliance, meio ambiente, saúde e segurança em um único documento. Neste novo
modelo as informações são disponibilizadas de forma menos detalhada, mas ainda
assim, no ano de 2019 a CMB declarou as seguintes ações com relação aos resíduos
sólidos:

“No final de 2019 foi posto em operação o projeto que visa utilização
do conceito de economia circular para os resíduos de papel fibra de
algodão, que historicamente é um dos maiores volumes em termos de
resíduos gerados pela empresa. Anteriormente este resíduo era
encaminhado para tratamento em coprocessamento em fornos de
produção de cimento. Com o novo modelo, será possível extrair valor
do que anteriormente era considerado resíduo, quando este material
passará a ser matéria prima para fabricação de mobiliários.” (Relatório
de Administração, CMB, 2019).

A adoção do modelo de Economia Circular pela CMB, além de mais sustentável
sob a ótica ambiental, possibilitou a redução de custos da empresa que deixou de
pagar para cooprocessar este material, tornando-se uma nova fonte de renda já que
sendo matéria prima, passaram a ter valor de mercado e, portanto, são vendidos.
Desta maneira, ao menos no ponto de vista da fábrica impressora, esta solução
demonstrou ser também viável economicamente. Trata-se, segundo modelo da Ellen
MacArthur Foundation, uma ação de Upcycling já que os produtos elaborados a partir
deste material têm maior funcionalidade que os materiais que deram origem a ele.
Sobre esta ação, cabe esclarecer que a alteração do design e composição das
cédulas, além de ser uma responsabilidade do BCB, necessariamente deve atender
a diversos critérios de segurança e exige um longo tempo de desenvolvimento, o
projeto baseou-se em ajustar o design dos materiais que seriam elaboradas a partir
da matéria prima cédulas, de forma que pudessem ser diversas vezes utilizados.

Existem registros que datam de 2016, quando a Casa da Moeda do Brasil
recebeu convite para participar da Semana Design Rio, e apresentou ainda de forma
muito preliminar potenciais materiais elaborados a partir de cédulas descartadas, no
ano, seguinte, já foram apresentadas peças como protótipos das possibilidades de
aplicação do material. No ano de 2018, a CMB assinou um acordo de cooperação com
empresa de confecção de peças de mobiliário para desenvolvimento do modelo de
negócios que possibilitaria de fato a transformação do material em peças usuais. O
projeto dos mobiliários e os materiais utilizados juntamente com os resíduos de
cédulas já levam em consideração a utilização posterior, quando não tiver mais
serventia como mobiliário.
Desde 2019 a CMB possui contrato para venda de aparas e rejeitos da
produção de cédulas para serem transformados em mobiliários. O projeto foi chamado
de TRAN$FORMA, fazendo alusão à transformação dos resíduos de dinheiro em
matéria prima, utilizando-se o símbolo cifrão como referência de valor. Neste projeto,
o aspecto estético do material é explorado por meio das suas cores e manutenção
das formas, ou seja, ainda que triturado, é possível identificar que se trata de dinheiro
em uma nova utilização. Abaixo é possível observar a evolução do projeto por meio
de imagens:

Imagem 14: Material apresentado na Semana de Design Rio 2016.
Fonte: SANTOS, 2020 - A economia circular e os resíduos de cédulas de dinheiro: o
caso do Banco Central do Brasil

Imagem 15 – Mesa Bistrot Material apresentado na Semana de Design Rio

2017.

Fonte: Acervo pessoal

Imagem 16 – Divisórias em várias denominações. Material apresentado na Semana de
Design Rio 2017.
Fonte: Acervo pessoal.

Imagem 17 – Mesa e Cadeiras de escritório - Peças elaboradas
Fonte: Acervo pessoal.

2019/2020.

Nota-se que que foi necessário um período de 4 anos para que a solução fosse,
de fato, colocada em prática, a explicação para este longo tempo foi destacada no
livro “Economia Circular: Holanda – Brasil da Teoria à Prática”, onde é mencionada a
necessidade de segurança jurídica para realização das parcerias necessárias à
implantação do modelo na administração pública em especial. (BARROS e PEREIRA,
2017).
A empresa informa ainda que no aspecto de governança corporativa e empresa
é certificada como nível 1 da SEST (Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais) que avalia o grau aderência ao cumprimento dos requisitos,
diretrizes e pelas boas práticas de governança corporativa. Portanto observamos que
a empresa trabalha os aspectos relativos ao conceito de ESG de forma integrada.
Sobre a existência de políticas públicas sobre o tema de economia circular, o
Brasil possui uma série de legislações ambientais aderentes ao tema, mão não existe
ainda regulação específica sobre economia circular. O tema está sendo abordado por
empresas e organizações como Firjan, a Exchange for Change Brasil e o CEBDS,
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. que entendem
a circularidade como uma necessidade futura para manutenção das empresas no
mercado e incentivam a discussão do tema e formação de parcerias em prol da
alteração do atual modelo linear.

6.7

Rússia

Das instituições do país, Bank of Russia e a impressora JSC Goznak, apenas
o banco retornou o questionário. Adicionalmente, foram coletadas informações
oriundas de declarações e publicações das instituições.
Em resposta ao questionamento feito, o Bank of Russia informou que “concorda
totalmente” com todos os fatores elencados como motivações para a escolha do
descarte de material, informou ainda que as cédulas inservíveis são classificadas
como não de baixo perigo e por esta razão são dispostas em aterros não sendo

recicladas, já que considera haver um baixo volume deste material para
reaproveitamento em escala industrial.

“Traditionally, the Bank of Russia banknotes are printed on cotton
paper substrate. Unfit banknotes are cut into shreds with specialized
equipment. According to the Federal law and Sanitary regulations of
the Russian Federation, banknote waste is classified as low hazard
and is therefore disposed at solid waste landfills. Owing to the small
amount of banknote waste on an industrial scale and scattered
distribution of the Bank of Russia divisions that destroy unfit banknotes,
banknote waste is not recycled.” (BANK OF RUSSIA).

No Relatório anual do Banco, muito pouco é falado sobre as ações do mesmo
sobre a temática ambiental. No Annual Report – 2019, o Bank of Russia, cita apenas
a adesão ao Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial
System – NGFS, como ação ambiental da empresa, razão pela qual não será
considerado como relato de divulgação de informações ambientais.
Já JCS Goznak é uma das maiores fabricantes mundiais de papel para
impressão de cédulas e um grande produtor de cédulas impressas. Seu relatório anual
- 2019, aponta os esforços para melhoria do desempenho ambiental em conservação
de energia, reaproveitamento de água e controle de emissões. Destaca-se, por
possuir além da certificação ISO 14001 – Gestão Ambiental a certificação ISO 50.001
– referente à Gestão Energética.
Entretanto, em contraste com as diversas ações e o engajamento ambiental
demonstrado, nada é mencionado com relação aos resíduos sólidos de produção, que
incluem as aparas e perdas de cédulas.
Em busca às informações sobre Economia Circular na Rússia, estudos
apontam que a iniciativa está sendo adotada por algumas empresas, mas o governo
possui apenas legislações sobre resíduos, não abordando de forma específica EC.
De uma forma geral, questões ambientais são pouco discutidas pelo governo russo
(NIKITINA, 2020).

6.8

México

O Fábrica de Billetes del Banco de México é a fábrica impresso do país que
pertence ao Banco de México. Ambos disponibilizam o mesmo endereço de correio
eletrônico para contato, razão pela qual foi encaminhado uma única solicitação para
a qual não se obteve resposta.
Em pesquisa às informações públicas, o Banco esclarece que possui cédulas
em base de algodão de algumas denominações feitas em polímero, segundo estudos
realizados, as cédulas de polímeros apresentaram maior durabilidade reduzindo
significativamente volume de descarte de cédulas inservíveis. (Banco de México). Em
estudo de análise do ciclo de vida foi considerado que as cédulas de polímeros são
recicladas, sendo transformadas em outros produtos, já as cédulas de algodão iriam
para aterros sanitários.
Em outubro de 2020 receberam o Certificado de “Industria Limpia” que,
segundo o banco, assegura a adoção e manutenção de boas práticas e cumprimento
das legislações ambientais. Ressaltaram ainda que mais de 300 toneladas de
resíduos de cédulas de polímeros foram transformadas em pallets para fabricação de
artigos de plásticos.
Estudos apontam que a transição para uma economia circular exige certo
ambiente político e regulatório que incentive as práticas sustentáveis como a direção
a ser seguida. Com relação às tecnologias para tratamento de resíduos, o México tem
se desenvolvido a passos lentos, e muitos desafios para adoção do conceito são
observados, apesar do Plano de Desenvolvimento Nacional que reconhece a
importância e estimular a reciclagem dos resíduos (DIELEMAN, 2019).

6.9

Indonésia

Na Indonésia, não foi possível contato com a empresa responsável pela
impressão das cédulas de dinheiro, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik
Indonesia (PERURI), o e-mail disponibilizado retornou informando não haver mais

espaço para recebimento. Desta maneira, o questionário foi encaminhado apenas ao
seu Banco Central, Bank of Indonesia (BICARA), que não respondeu.
O país possui como um de seus principais mercados a indústria de polpa e
papel, merecendo destaque no Relatório Nusantara de agosto de 2020 publicado pelo
Bank of Indonesia. Mais da metade dos produtos de papel produzidos na Indonésia
utilizam material reciclado como matéria prima, além disso, há grande demanda por
exportação deste material reciclado. Descrevem ainda que há necessidade de
formulação de estratégias para ampliação do mercado para utilização de papel
reciclado com matéria-prima, incluindo incentivos ao processamento de resíduos de
papel e polpa pela indústria papeleira.
Em contraste com esta visão estratégica, o BICARA não menciona como foram
tradadas as mais de 6 bilhões de unidades de cédulas destruídas apenas em 2019,
que geraram grande quantidade de resíduos de papel moeda.

“During the period of January 1 to December 31, 2019, Bank Indonesia
has received Perfectly Printed Currencies (Hasil Cetak Sempurna or
HCS) from Perum Peruri, comprising 11,558 million pieces of Rupiah
banknotes … During the same period, Bank Indonesia has destroyed
6,818.7 million pieces of banknotes” (BANK OF INDONESIA ANNUAL
REPORT, 2019).

O Banco da Indonésia possui programa social que apoia o desenvolvimento da
economia regional por meio de ações de sustentabilidade ambiental como a
Instalação de processamento de efluentes da comunidade. É membro também do
NGFS como outros bancos centrais.
Já a casa impressora de cédulas do país, a PERURI, é certificada ISO 14001,
publica relatório de sustentabilidade onde se compromete a reduzir seu impacto
ambiental, de forma a preservar os recursos naturais para as gerações futuras.

“We strive to minimize the environmental footprint of our activities in
order to preserve the environment and natural resources for future
generations.”

Os resíduos de segurança, categoria que inclui os restos de produção de
cédulas, são triturados e incinerados dentro de sua própria instalação.
Desde setembro de 2018 o governo da Indonésia anunciou seu plano de
transição para economia circular, iniciando suas ações na tentativa de reduzir a
quantidade de plásticas nos oceanos aderindo ao Global Plastic Action Partnership GPAP (WORD ECONOMIC FORUM, 2018).

6.10

Alemanha

O Banco Central da Alemanha, Deutsche Bundesbank, informou por e-mail que
normalmente não participa deste tipo de pesquisa por questionários, desta forma, não
foi possível obter todas as informações requeridas.

“Due to the large number of similar inquiries, the Bundesbank generally
does not participate in surveys for exams.”

O banco publicou um guia ambiental por entender que suas atividades
inevitavelmente geram impactos ambientais entendendo ser de responsabilidade
minimizar estes impactos e contribuir para proteção ambiental e prevenção das
alterações climáticas. Informa que o objetivo é criar um sistema de negócio
sustentáveis focado nos aspectos do ciclo de vida, buscando fechar os ciclos de
materiais. Esta informação demonstra que a estratégia do Bundesbank já engloba o
conceito de economia circular.

A Alemanha possui em seu território, duas empresas responsáveis pela
produção de cédulas de dinheiro, a Bundesdruckerei GmbH e a Giesecke+Devrient
GmbH (G+D) ambas possuem certificação ISO 14001 e demonstram engajamento
com questões ambientais.
A Bundesdruckerei, ressalta ainda que está comprometida em reduzir a
utilização de recursos, não só energia, água e combustível, mas também papel, tinta
e outros materiais. A declaração passa a ideia de que as empresas do setor não
priorizam as medidas contra a geração de resíduos de papel quando tratam das ações
ambientais, e este seria um diferencial da Bundesdruckerei. Entretanto, não foi
encontrado nenhuma informação sobre a destinação destes materiais, ao que indica
que ações se baseiam apenas em reduzir a geração.
Já a Bundesdruckerei GmbH e a Giesecke+Devrient GmbH (G+D), por meio
de sua subsidiária Louisenthal, se mostra muito mais transparente nas ações ao longo
do processo de fabricação de cédulas e suas ações ambientais. Apontas as diferenças
entre polímero e algodão de forma clara. Segundo informações no site da Louisenthal,
algodão é renovável, mas precisa ser produzido de forma justa e sustentável, os
polímeros utilizados em cédulas, em geral não são biodegradáveis, mas uma fina
camada sobre as cédulas de algodão poderia aumentar em até 3 vezes sua vida útil.
Para eles, a avaliação deve levar em consideração todas as possibilidades e o
equilíbrio entre elas.
Ainda que não sejam os responsáveis pelo descarte das cédulas pós uso,
informam no mundo, cerca de 150 mil toneladas de resíduos de cédulas são
descartadas por ano. Muitas vezes, nesta etapa, as cédulas de algodão que poderiam
ter seu poder calorífico reaproveitado em fornos de cimento e as cédulas de plástico
que poderiam ser transformadas em outros produtos, acabam sendo destinadas para
incineradoras ou até mesmo aterros (LOUISENTHAL).
Dentre as declarações realizadas pelo Louisenthal, merece destaque a fala de
Clemens Berger, que afirma não estar buscando o greenwash, ou banho verde, em
sua companhia, mas sim avaliar de fato o que pode ser melhorado em termos
ambientais. O Greenwash é uma prática de empresas que adotam um vago, ou até

mesmo falso, discurso de sustentabilidade não respaldado por ações concretas,
objetivando apenas melhorar sua imagem frente aos seus consumidores. (FURLOW,
2010).

“We don’t seek to “greenwash” our company, we want to make a
realistic assessment: Which measures are working well already?
Where can we improve?” (Clemens Berger, Chairman of the
Management Board of Louisenthal).

Sobre o conceito de economia circular, estudos apontam que a Alemanha foi
pioneira no que se refere à estrutura legal que viabiliza a utilização do conceito de
economia circular. Desde 1991, já existem leis no país que incentivam a redução da
disposição final de resíduos, reutilizando-os como matéria prima em outros ciclos ou,
como mais conhecido, closed-loop recycling, que é base do conceito de economia
circular. (OGUNMAKINDE, 2019).

6.11

Reino Unido

Em retorno ao questionário, o Bank of England forneceu importantes
contribuições a respeito de suas cédulas e como o material escolhido influencia a
decisão com relação à destinação final do material, entretanto, não respondeu ao item
que questionava sobre o que motivou a escolha pela forma de destinação.
As cédulas de £5, £10 e £20 são feitas à base de polímeros, as demais ainda
são fabricadas em papel fibra de algodão, mas o banco já indica uma tendência de
alterá-las para cédulas de polímeros em breve. A decisão parece ter base em
questões de segurança contra falsificações, consumo de materiais, visto que a vida
útil esperada destas cédulas é até duas vezes e meia maior que as cédulas de fibra
de algodão.

“Our £5, £10 and £20 banknotes are made from polymer. £50
banknotes are still paper banknotes and we will be bringing out a
polymer £50 in 2021… The new polymer notes allow for enhanced
security features, such as the see-through window and holograms.
This makes them harder to counterfeit than paper notes. They are
stronger too, with polymer banknotes expected to last 2 and a half
times longer than paper banknotes. The life expectancy of polymer
notes also makes them more environmentally friendly.” (BANK OF
ENGLAND).

De acordo com as informações publicadas pelo Bank of England em seu site,
o volume de cédulas em circulação apresenta uma tendência de crescimento ao longo
dos anos liderado principalmente pela taxa de £20. Ainda que as cédulas de polímero
apresentem durabilidade consideravelmente maior que as de fibra de algodão, é fato
que em algum momento as cédulas em circulação atualmente precisarão ser
recolhidas e destinadas, o que reforça a necessidade de escolher o melhor
tratamento. No último dia de fevereiro de 2020 havia 3.960 milhões de cédulas de libra
em circulação*1
Tabela 8: Volume de cédulas de Libra em circulação.

*1 esta tabela exclui as cédulas de valores maiores que £50 utilizadas
Fonte: Bank of England, 2020.

Ainda sobre as informações prestadas pelo Bank of England, observamos o
alto volume de cédulas destruídas anualmente. Somente no período em fevereiro de
2019 e fevereiro de 2020, foram descaracterizadas mais de que 580 milhões de

cédulas de libra, ou seja, quase 15% por meio circulante foi renovado no período de
um ano, seja por estarem velhas, apresentarem danos ou sujeira.
Apesar do alto volume, o Bank of England informa que praticam reciclagem da
maior parte do dinheiro descartado, desde 2011. Utilizando estes resíduos como
adubo para solo (compostagem) ou sendo encaminhado às unidades de geração de
energia para queima deste material. Afirma ainda que a compostagem não se aplica
às cédulas de polímeros que apresentam como melhor solução a reciclagem pela
transformação das cédulas em novos materiais plásticos.

“Since 2011, we have recycled most of our old paper banknotes. They
are either used to create a soil improver or processed at a local energy
recovery facility to generate electricity.”
“As composting is not suitable for polymer notes, we commissioned
an independent third-party to conduct a lifecycle study assessing the
environmental impacts of different waste treatment options. Recycling
was the most favourable option. As a result, we have secured a UKbased recycling solution, which turns polymer banknotes into pellets
before being transformed into new plastic items such as plant pots.”

A informação é reafirmada no relatório de anual do Banco onde é afirmado que
mais de 90% das cédulas destruídas eram de papel fibra de algodão e visando reduzir
o impacto deste material, fazem parcerias para compostagem e recuperação de
energia destes materiais. Já as cédulas de plástico são transformadas em novos
produtos. (BANK OF ENGLAND ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS, 2019/20).
Com relação ao item específico do questionário, sobre os fatores que
motivaram a escolha, informaram que não poderiam responder.

“Unfortunately, we are unable to assist with this question.”

Em seu relatório anual, o banco cita a existência do programa “Greener Bank”
que tem o intuito de reduzir o consumo de recursos naturais e melhorar o
gerenciamento de resíduos (BANK OF ENGLAND ANNUAL REPORT AND
ACCOUNTS, 2019/20).
A empresa De la Rue é a responsável por fabricar as cédulas de libra apesar
de não ter respondido ao questionário enviado, publicas informações sobre como trata
os resíduos de cédulas e aparas da produção. Segundo a empresa, todo resíduo de
segurança é triturado na unidade e encaminhado, sempre que possível, para
incineradoras. O termo sempre que possível indica que parte do material ainda é
encaminhado para outra forma de destinação.
Segundo o relatório anual da empresa de 2020, um de seus objetivos é zerar o
envio de resíduos para aterros de suas plantas no Reino Unido. Além disso, visam
oferecer a seus clientes de cédulas de polímeros a oportunidade de reciclar as notas
em alternativas às soluções de incineração e disposição em aterros.
A De la Rue já faz menção à utilização do modelo de economia circular em
seus relatórios, mas ainda de forma limitada ao fornecimento de soluções de
rastreabilidade para produtos eletrônicos e não como estratégia coorporativa para
utilização na própria instituição.
O Governo do Reino Unido lançou em 20 de julho de 2020 um pacote de
políticas públicas que inclui, não somente o arcabouço legislativo, mas também indica
o caminho a ser seguido para manter os recursos em uso o maior tempo possível
extraindo deles o máximo de valor, o pacote planeja ações para os próximos 25 anos
estabelecendo uma estratégia nacional de longo prazo para a transição para
economia circular. (UK GOVERNMENT, 2020). Portanto, estabelece uma orientação
clara em termos de gestão pública para que empresas e organizações tenham
confiança em dar um passo na direção da circularidade, se tornando um dos
instrumentos mais completos sobre EC elaborados até hoje.

6.12

França

O Banque de France, banco central francês possui sua própria casa
impressora, a Imprimerie de la Banque de France – Chamalières.
O Banque de France é o maior produtor de cédulas do Eurosistema, já tendo
produzido quase 24 bilhões de notas de Euro desde que a moeda foi lançada em 2002
(até 2019), representando aproximadamente 22,5% do total e média de fabricação de
1 a 1,5 bilhão de notas de Euro anualmente.
Em termos de comprometimento ambiental possui dois focos estratégicos:
considerar os riscos relativos às mudanças climáticas e reduzir sua pegada ambiental.
As ações declaradas no relatório anual são voltadas para questões de conservação
de energia e pegada de carbono, em alinhamento com o direcionamento estratégico.
Nenhuma informação sobre descarte de resíduos de cédulas é reportada.
Além disso, cédulas também são produzidas pela Oberthur Fiduciaire, que é
uma empresa certificada ISO 14001, mas não disponibiliza sua política ambiental ou
informações por meio de relatórios anuais ou de sustentabilidade. Portanto, pouca
informação pôde ser obtida sobre esta fabricante. Afirma apenas que está
continuamente atenta aos impactos de seus produtos, processos e fornecedores ao
meio ambiente. Fala ainda sobre a criação de um Sistema de gestão de
sustentabilidade que avalia de forma holística questões humanas e ambientais.
A França, instituiu lei nacional sobre economia circular em 10 de fevereiro de
2020, assinada pelo presidente em conjunto com ministros de diversas pastas, onde
atribui diversas obrigações à produtores, altera métricas de gestão e resíduos e
envolve aspectos de comunicação sobre vantagens aos consumidores que derem
preferência a práticas sustentáveis (GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE, 2020).

6.13

Itália

A Banca D'Italia além de exercer as funções de banco central italiano, também
é a responsável por imprimir as cédulas do país. As atividades de interesse desse
trabalho, são realizados por diferentes diretorias da estrutura do banco. A Banknotes
Directorate é a responsável pela impressão das cédulas, e a Currency Circulation
Management Directorate cuida da destruição das notas inservíveis.
Do total de resíduos gerados, mais de 80% são oriundos do descarte de
cédulas pós uso. Estes materiais são encaminhados em sua maioria para plantas de
incineração visando recuperação de energia. A declaração da Banca D’Italia passa a
mensagem de que incineração é a forma de descarte mais comumente utilizada pelos
bancos centrais do Eurosistema.

“In line with the other Eurosystem central banks, the Bank
promotes the recovery of energy from this kind of waste.”
(BANCA D’ITALIA).

Gráficos 4 e 5: Geração de resíduos de cédulas trituradas e porcentagem em peso por
tipo de destinação.
Fonte: Banca D’ Italia.

O banco em geral declara de forma transparente suas ações ambientais e já
trabalha, de forma integrada, com o conceito de ESG para seleção de investimentos,
dando preferência as empresas que possuam melhores indicadores neste campo. Sua
política ambiental demonstra a preocupação ambiental com foco em resíduos,
especialmente os oriundos da trituração de cédulas

“Recovery of waste produced and, specifically, of shredded banknote
waste.”

Por fim, pode-se extrair de seu relatório de sustentabilidade e política
ambiental, elementos que estão alinhados com as práticas de Economia Circular
como a promoção do reuso de recursos, reciclagem e recuperação de energia em
detrimento da disposição de resíduos em aterros. Além disso, menciona o intuito de
ampliar pesquisa em temas ambientais e trabalhar em cooperação com outras
instituições.
A Itália atualmente é considerada o país mais avançado da Europa em termos
de estrutura para transição para uma economia circular, entretanto, ações vêm
perdendo velocidade desde o advento da pandemia, já que o país foi um dos mais
atingidos até então. Segundo avaliação do órgão ambiental nacional (ENEA), é
necessário que haja uma intervenção sistêmica, com infraestrutura, melhores
investimento e inovação, mas sobretudo, com ferramentas de governança efetivas
(ENEA, 2020).

6.14

Canadá

No Canadá as cédulas são produzidas pela Canadian Bank Note
Company (CBN) a pedido do Bank of Canada.

Bank of Canada, encaminhou apenas uma publicação sobre reciclagem de
cédulas de polímeros, mas não respondeu ao questionário. Quando do reenvio do
questionário solicitando complemento das informações, alegaram haver outras
prioridades operacionais, que impossibilitariam a resposta.

“Unfortunately, with many operational priorities at the moment, we do
not have the capacity to provide you with additional information for your
study.”

O Bank of Canada, possui um programa para redução do seu impacto
ambiental e dos riscos operacionais relacionados às mudanças climáticas que
trabalha de forma integrada os princípios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG)
em suas decisões de investimento e relatórios. Sob o aspecto da transparência, o
banco informa que publicará as atualizações sobre as ações referentes ao programa
regularmente.

“Along the way, we will provide regular updates through our website
and annual report” (BANK OF CANADA).

A liderança do banco passou a considerar como relevantes os riscos
associados às mudanças climáticas e aos impactos do próprio banco no meio
ambiente, a partir disso, fizeram alterações nos seus processos buscando estas
melhorias. Ressaltam ainda a importância da colaboração entre diversos atores para
a obtenção de resultados neste campo.
“We aren’t doing it alone. we are talking to our peers, consulting
outside experts and supporting employee-led initiatives.” (BANK OF
CANADA).

Nas declarações do Bank of Canada pode-se identificar diversos pontos de
convergência com o conceito de economia circular, como os aspectos colaborativos e
de transparência nas relações. No campo prático, relativo aos resíduos de cédulas, o
Banco informa que as cédulas de polímero são recicladas e transformadas em
produtos como coletores de lixo, bancos ou mesas. Apenas em 2018, mais de 53
toneladas destes resíduos foram recicladas. Reduziram em mais da metade o envio
de resíduos para aterros e pretendem aumentar os programas de compostagem. As
cédulas de papel, que ainda estão sendo retiradas de circulação são dispostas em
aterros (BANK OF CANADA).
As cédulas do Canadá são feitas de polímeros, e a escolha por este material
se deu basicamente por critérios de segurança, entretanto, outros benefícios foram
observados como a redução dos impostos ambientais, pela maior durabilidade e,
portanto, menor necessidade de distribuição de cédulas novas, que em um país de
grande extensão como o Canadá, gera grande impacto em termos de emissões
(BANK OF CANADA).
As cédulas do Canadá são impressas na CBNC, que em sua política ambiental
alega estar comprometida em executar seus processos fabris de forma consciente do
ponto de vista ambiental, promovendo uso eficiente dos recursos.
Apesar da existência de política ambiental, quase nenhuma informação é
divulgada sobre as ações do CBNC neste sentido. O Bank of Canada, em suas
publicações, informou que os resíduos da produção de cédulas canadenses
fabricadas na CBNC são reciclados.

“CBNC also recycles the production waste from its Bank of Canada
polymer notes.” (BANK OF CANADA).

No Canadá as ações de economia circular estão sendo impulsionadas pelo
mercado. Líderes de diversas organizações que atuam no Canadá se organizaram

por intermédio da Circular Economy Leadership Coalition, com o intuito de promover
a economia circular e tornar o Canadá uma referência global no assunto. O Governo,
demonstra ter conhecimento do tema, inclusive entendendo que é um modelo
adequado para garantir o desenvolvimento sustentável, mas não divulgou diretrizes
em termos de políticas públicas até o momento.

6.15

República da Coréia

Tanto o Bank of Korea (BOK) quanto a casa impressora de cédulas para o país,
Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSKO), não responderam ao
questionário, as informações obtidas foram oriundas de suas publicações em suas
páginas na internet.
Com relação ao banco central, BOK, praticamente inexistem informações de
cunho ambiental nas publicações, não sendo possível observar nenhum tipo de
declaração de comprometimento do banco com as questões ambientais, apenas cita
sua participação no NGFS. Tão pouco é informado o destino dado às cédulas após
destruição.
Em seu relatório anual, foi possível obter informações quantitativas do volume
de cédulas destruídas em 2019, que chegou ao montante de 614,5 milhões de
unidades, número superior à média dos anos anteriores (BOK, 2019).

Gráfico 6: Quantidade de cédulas destruídas por ano.
Fonte: Bank of Korea

Relativo as cédulas, o banco divulgou estudo comparativo sobre o ciclo de vida
das cédulas das notas de maior e menor denominação em cada país. O dado
interessa a este estudo visto que um dos princípios do modelo de economia circular é
a manutenção da utilidade do produto pelo maior tempo possível. O aumento da vida
útil de uma cédula se dá por técnicas de fabricação que aumentem sua durabilidade,
educação dos usuários sobre como tratar o dinheiro e pelo aumento da utilização de
outras formas de pagamento.

Imagem 18: Estudo Comparativo do tempo de vida das cédulas.
Fonte: Bank of Korea

Sobre a fábrica impressora, KOMSCO, trata-se uma empresa com diversos
produtos de segurança, entre eles não somente cédulas e papel de segurança.
Segundo informações em seu site, exporta produtos para mais de 40 países e possui
certificado ISO 14001 que implica na existência de uma política ambiental, que foi
divulgada pela empresa. Além disso, não foi observada nenhuma informação em
relatórios anuais ou de sustentabilidade. A única informação sobre a produção de
cédulas é oriunda do relatório do BOK onde cita que a KOMSCO forneceu 720,3
milhões de cédulas para a República da Coréia no ano de 2019.
Devido ao rápido crescimento econômico da República da Coréia nas últimas
décadas, questões ambientais tornaram-se temas urgentes e bastante sensíveis para
o país que vislumbrou a necessidade de promulgar diversas políticas relacionadas à
prática da economia circular. Apesar da vasta estrutura legislativa sobre o tema,
estudos apontam que ainda há espaço para melhorias (HERRADOR, 2020).
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Espanha

A Espanha, também faz parte da zona do Euro de modo que muitas das suas
decisões são, em parte, reguladas pelos critérios definidos pelo Banco Central
Europeu. Seu Banco Central é o Banco de España, o meio circulante é impresso no
país pela Fábrica Nacional de Moneda y Timbre da Real Casa de la Moneda (FNMTRCM). Além disso, com o intuito de atender à produção de cédulas de Euro, foi
constituída a Imprenta de Billetes S.A. (IMBISA), Sociedade que possui 80% de
participação do Banco da España e 20% pela FNMT-RCM.
O Banco de España respondeu ao contato, mas não forneceu as informações
solicitadas alegando que elas não são públicas e por esta razão não poderiam ser
divulgadas.

“Sentimos comunicarle que la información que usted solicita no es
pública, por lo que no podemos atender su solicitud de información.”

O Banco de España declara ter como uma de suas responsabilidades
institucionais a proteção do Meio ambiente o incentivo contra as mudanças climáticas
além disso adota práticas de gestão ambiental para garantir além de contratações
mais sustentáveis, ao exigir de seus fornecedores requisitos ambientais, e limitação
do consumo de materiais em suas instalações bem como o incentivo à reciclagem.
(BANCO DE ESPAÑA DE ESPAÑA, 2018).
Aderindo a tendência observada nos bancos centrais das maiores economias
do mundo, o Banco de España participa do movimento de transição para uma
economia global mais sustentável incentivando financiamentos “verdes”. Desde 2018
é membro da Network for Greening the Financial System (NGFS), um grupo formado
por bancos centrais para discussão do assunto.
O informe anual 2019 do Banco de España, publicado em 2020, já descreve o
cenário Pós-COVID-19 e dá orientações com relação às questões ambientais que se
tornaram latentes no contexto da pandemia. Entre as ações mencionadas, destaca o
Pacto Verde Europeu, da Comissão Europeia, que exige dos países membros a
adoção de esforços e medidas para limitar o aquecimento global, entre elas a
promoção de reciclagem e inovação em tecnologias limpas. (BANCO DE ESPAÑA,
2020).
Entretanto, com relação às práticas ambientais que envolvem seleção, das
cédulas inservíveis, sua destruição e disposição final. O Banco de España descreve
em detalhes o processo apenas das etapas de recontagem, classificação, recirculação
das cédulas em bom estado e destruição das inservíveis, mas não menciona o que é
feito com o resíduo posteriormente. Observa-se assim que as ações do Banco com
relação à reciclagem envolvem mais o aspecto das atividades de escritório do que do
recolhimento de numerário.
Já a FNMT-RCM / IMBISA, retornou o questionário sugerindo a leitura das
publicações disponíveis pelo BCE, sem fazer qualquer referência a como seus
resíduos são descartados e as motivações para tal. Sua página na Web, entretanto,
demonstra o compromisso da empresa com as questões ambientais, em especial no
que se refere aos resíduos gerados e a divulgação de informações anuais sobre o

temo seguindo padrão internacional GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE), padrão
internacional para comunicação de questões ambientais. Destaco aqui trecho da
política integrada onde é destacada a preocupação com resíduos gerados e seu
tratamento.

“Mantener una actuación de respeto y protección con el Medio
Ambiente, minimizando el impacto ambiental de su actividad, con una
correcta utilización y gestión de los recursos y materias primas,
comprometiéndose con el objetivo de reducción y tratamiento
adecuado de los residuos...”

Além disso, cabe destacar que a IMBISA, também possui política integrada
própria e certificação ISO 14001, com isso declara compromisso público em reduzir a
geração de resíduos em sua unidade. Em avaliação recente, para definição de
objetivos do sistema integrado de gestão, na esfera ambiental o tema gestão de
resíduos aparece como prioritário para organização (IMBISA, 2020).

6.17

Austrália

Em que pese os questionários terem sido encaminhados para o Reserve Bank
of Australia (RBA) e fábrica impressora Note Printing Australia (NPA), foi retornado email informando que apenas uma resposta seria enviada, já que o NPS encaminhou
a solicitação ao banco.
“Please also note the same email was sent to Note Printing Australia
and has been passed to the Reserve Bank of Australia to address, so
you will receive a single response for both enquiries.” (RBA).

De acordo com as informações públicas, a Austrália foi pioneira na fabricação
de cédulas em polímeros, tendo feito a primeira cédula de polímero em 1988 e sendo
o primeiro país a desenvolver e implantar uma série completa de cédulas de plástico.
Segundo a RBA as vantagens são maior segurança contra falsificações e maior
durabilidade.

Com a troca do material das cédulas, a Austrália experimentou um aumento
relevante no tempo de vida médio das cédulas, comparativamente às suas antigas
cédulas de papel fibra de algodão. O tempo de vida das cédulas de denominação $5,
que é a taxa de maior circulação, passou de 6 meses, apara 3,5 anos. Já a de $50,
passou de 1,5 anos para 10 anos. (RBA) Ou seja, no caso australiano a troca da
matéria-prima ampliou em aproximadamente 7 vezes o tempo de vida.
Em reposta ao questionário, a Austrália destaca o ganho ambiental observado
devido à ampliação do tempo de vida das cédulas, em estudo de ciclo de vida
realizado em 2005.

“highlighting the much longer service life of the polymer banknotes as
the dominant parameter in differentiating the two substrate options
from an environmental perspective.”

Ainda que possuindo maior durabilidade a Austrália entendo que as cédulas
também possuem um tempo finito para circularem mantendo suas características, de
acordo com os padrões de qualidade estabelecidos. As cédulas retiradas de
circulação e os restos de produção são trituradas como parte do processo padrão
realizado pelo Bancos Centrais e posteriormente são derretidas e transformadas em
pallets de polímeros para uso geral em produtos domésticos e industriais feitos de
plástico. Destacam ainda a dificuldade em reciclar as cédulas tradicionais de papel
(fibra de algodão).

“Worn out paper banknotes are difficult to recycle at the end of their
useful life. Polymer banknotes and the waste from the production
process, on the other hand, can be recycled into products such as
building components, plumbing fittings, compost bins and other
household and industrial products.” (NPA).

Imagem 19: Pellets e cédulas de polímeros trituradas
Fonte: Reserve Bank of Australia

Em resposta ao questionário, foi informado que em média140 toneladas de
resíduos de cédulas são gerados por ano, entre cédulas inservíveis e restos de
produção. Interessante notar que a solução não acarreta custos adicionais para
destinação, conforme informado.

“All of this polymer waste is recycled and supplied to one recycling
vendor at no cost to the RBA.”

Apesar de não ter respondido à questão relativa ao grau de importância de
cada fator na decisão pelo processo de descarte, informam que todas as alternativas
apontadas têm sua relevância no processo.

“Each of the factors below plays a role in considering banknote waste
and how it is managed.”

A RBA possui política de comprometimento com a questão ambiental, onde,
entre outros fatores se compromete a melhorar sua performance minimizando o
impacto de suas atividades no meio ambiente melhorando a gestão do fluxo de
resíduos entre outras ações. As ações de troca de matéria prima para aumento da

vida útil das cédulas, bem como a transformação das notas inservíveis em matérias
primas de outras cadeias de valor, são ações aderentes ao conceito de economia
circular, ainda que não seja diretamente mencionado em seus relatórios.
O volume de cédulas em circulação é crescente nos últimos anos e possui
tendência de alta para todas as denominações.

Gráfico 7: Cédulas em circulação na Austrália
Fonte: Reserve Bank of Australia

No Relatório anual que foi divulgado em novembro de 2020, foi observado o
aumento da demanda de cédulas de maior denominação por parte da população, por
razões relacionadas à COVID-19. Por motivo de precaução, a população estocou
dinheiro, o que é comum em períodos de incerteza econômica e financeira. Até o
momento da divulgação do relatório valor em circulação tinha aumentado 12,6%,
muito acima da média anual de 5%.
Com relação à fábrica NPA, existem poucas informações disponíveis sobre as
questões ambientais, além do que já foi mencionado pelo RBA. O ponto mais
relevante é a divulgação e promoção das cédulas de plástico e suas vantagens, já
mencionadas.

Desde 2018 o governo Australiano já estabeleceu algumas diretrizes em prol
da economia circular quando do lançamento da sua política nacional de resíduos.
Informa ainda que no mundo, governos e empresas estão começando a reconhecer
oportunidades nos resíduos.

“The 2018 National Waste Policy embodies a circular economy,
shifting away from ‘take, make, use and dispose’ to a more circular
approach where we maintain the value of resources for as long as
possible.” (AUSTRALIAN GOVERNMENT).
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Países Baixos

Com relação aos Países Baixos, a pesquisa foi enviada somente para o seu
banco central, De Nederlandsche Bank, observando que por razões de conveniência,
a Royal Joh. Enschedé deixou de produzir cédulas de euro (Ferreira, 2018). Os países
Baixos recorrem às empresas como a alemã Louisenthal, subsidiária da
Giesecke+Devrient GmbH (G+D) para produzir as cédulas que são emitidas pelo De
Nederlandsche Bank.
Observando que as informações da Louisenthal já constam no tópico
dedicado à Alemanha, aqui será abordado apenas os aspectos que envolvem o De
Nederlandsche Bank, que apesar de não ter respondido ao questionário, publica
bastante informação sobre a temática ambiental.

“De Nederlandsche Bank (DNB) receives many requests every day to
participate in assignments, interviews and other investigations. We
cannot comply with the request for this reason.”

A cada ano, somente o De Nederlandsche Bank destrói cerca de 80 milhões
de cédulas que serão substituídas por novas. Todo algodão das cédulas de euros
entregues pela DNB é de origem sustentável certificada, sejam orgânicos evitando a
contaminação de solos ou Fairtrade, onde os trabalhadores recebem de forma justa

pelo seu trabalho e adotam alguns critérios ambientais na produção ou Better Cotton
Initiative organisation (BCI), específico do setor de algodão. Em 2020, 400 milhões de
cédulas de 20 Euros foram impressas a pedido do DNB seguindo estas
especificações. Fica claro aqui que para o banco, a temática ambiental é bastante
relevante, fazendo com o que mesmo vá além do que é estabelecido pelo BCE em
termos de percentual de algodão sustentável na fabricação das cédulas.
O relatório anual do De Nederlandsche Bank descreve longamente todas as
suas iniciativas ambientais, que vão de a escolha dos hotéis e centros de conferência
que

devem

preferencialmente

possuir

a

certificação

Green

Key

até

o

reaproveitamento e aquisição de mobiliários que devem sempre atender aos seus
critérios de sustentabilidade. Aspectos ambientais e de circularidade fazem parte dos
procedimentos de licitação do banco (DE NEDERLANSCHE BANK, 2019).

“Environmental and circularity aspects are now also part of our tender
procedures for furnishings, hotels and meeting venues.”

A estratégia de responsabilidade socioambiental do banco é revisada
anualmente e as decisões devem levar em consideração estes objetivos
organizacionais, que entre eles destaca-se: o gerenciamento de riscos ambientais e
climáticos e a promoção da sustentabilidade no nível operacional e utilização da
economia circular como critério de escolha. Para os resíduos de cédulas, o destino é
o reaproveitamento energético por incineração (HANEGRAAF, 2018).
Para os Países Baixos o tema Economia Circular não é novidade. O Programa
de Economia Circular em todo o Governo, intitulado “Uma Economia Circular na
Holanda até 2050”, foi apresentado à Câmara dos Deputados em setembro de 2016,
sendo um dos primeiros países a incorporar o modelo como política pública. O
programa estabelece metas e ações por setores, incentiva a formação de parcerias e
estabelece marco regulatório para viabilizar a transição para que até 2050 já tenham
EC como uma realidade (NEATHELANDS GOVERNMENT).

É importante ressaltar que o tema de aquecimento global é bastante sensível
para os países baixos. Devido à sua geografia, em parte mantida pela intervenção
humana por meio das comportas de água, é muito provável que a Holanda enfrente
os efeitos severos das mudanças climáticas, especialmente com as inundações
(KABAT, 2005).
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Paquistão

O State Bank of Pakistan (SBP), bem como a casa impressora do país não
retornaram ao questionário. Em avaliação às informações divulgadas sobre seu último
planejamento estratégico (2016-2020), a única informação que faz referência ao tema
ambiental é o financiamento verde, que mesmo assim, segundo o a empresa, está em
fase inicial, começando a ter “tração” dentro da estratégia da companhia.
Em seu relatório anual com informações parciais de 2020, pode-se observar
que o tratamento das questões ambientais pelo SBP está em fase de desenvolvimento
em alinhamento com o que sugere seu plano estratégico, recentemente, foi criado um
departamento específico para tratar de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, cuja
atuação na pandemia foi de extrema importância. Para continuidade dos trabalhos
será realizado estudo de avaliação de GAPs para o fortalecimento do papel deste
departamento dentro do Banco (SBP ANNUAL REVIEW FY, 2020).
Na fábrica onde são produzidas as notas do Paquistão, a Pakistan Security
Printing Corporation (PSPC), ações de redução da geração de resíduos estão sendo
adotadas no processo produtivo, entretanto, em nenhum momento é mencionada a
questão específica do descarte de papel moeda. No último ano, dada a situação de
pandemia, a empresa entregou a maior produção de sua história tendo fabricado mais
de 4 bilhões de notas (SBP Annual Review FY2020).
Mesmo com os esforços demonstrados para ampliar a importância dos
aspectos ambientais em ambas as instituições, pouca ou nenhuma (no caso da PSPC)
informação é divulgada pelas instituições. A ausência de transparência e publicidade

sobre as questões ambientais dificultaram maior análise sobre as instituições deste
país.
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Nigéria

O Central Bank of Nigeria (CBN) apesar de não ter respondido ao questionário,
divulga suas ações ambientais em relatório anual, onde foi possível observar uma
séria de medidas de incentivo para promoção das questões sociais e ambientais
adotadas pelo banco, como por exemplo, prêmios aos bancos que tinham melhor
desempenho ambiental ou empoderamento feminino (CBN ANNUAL REPORT, 2018).
As cédulas nigerianas, são produzidas prioritariamente pela Nigerian Security
Printing and Minting Company Limited (NSPMC). São fabricadas cédulas em algodão
e em polímero (polipropileno). O tempo de vida útil das cédulas em geral depende da
forma de manuseio pela população e instituições. Na Nigéria, apesar de estimarem
que uma cédula de polímero dure três vezes mais que a de papel, seu tempo médio
de vida é de apenas 18 a 24 meses (CENTRAL BANK OF NIGERIA, 2020).
Obviamente, este curto tempo de vida útil exige que uma grande quantidade
de cédulas seja retirada de circulação e substituída por novas muito rapidamente,
gerando grande quantidade de resíduos. A NSPMC informa que o atual volume de
produção é superior à 40 milhões de notas por semana. Sobre as perdas e restos de
produção, apenas afirma que são trituradas e descartadas, sem a destinação.
Atento às matérias primas das cédulas, o Banco promoveu sessões para
discussão da poluição por plástico bem como a redução das emissões de gases do
efeito estufa ao reciclar resíduos de papel fibra de algodão, transformando-os em
papel higiênico, e de cédulas de polímeros, como é realizado em outros bancos,
transformando-se em paletes para fabricação de outros produtos plásticos (CBN,
2018). Ainda que, aparentemente, de forma inconsciente, visto que nenhuma menção
foi feita, a Nigéria pratica, em parte, economia circular quando elimina o descarte o
encaminha para outra cadeia de valor.
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Bangladesh

Em Bangladesh, o questionário foi encaminhado para o Bangladesh Bank (BB)
e para sua empresa impressora de produtos de segurança a Security Printing
Corporation (SPCBL). Ambos não responderam aos questionários de forma que as
informações abaixo foram obtidas por meio de suas publicações na WEB.
O Bangladesh Bank definiu como uma de suas missões acelerar e dar suporte
para iniciativas de desenvolvimento ambiental sustentável e responsabilidade social.
Em alinhamento com sua missão, o BB possui diversas ações para redução
do impacto ambiental, desde o incentivo ao financiamento verde, observado em vários
outros bancos centrais, como também ações internas para minimização dos impactos
ambientais causados pela operação do próprio banco e da fábrica impressora de
cédulas. Dentre as ações internas destaca-se a grande preocupação demonstrada
com a gestão ambiental em termos de energia, água e resíduos. Especialmente os
resíduos de produção da SPCBL, como é o caso das aparas de cédula, entre os
objetivos estratégicos da empresa consta a meta de dispor de forma mais
ambientalmente amigável este tipo de material. (BANGLADESH BANK, STRATEGIC
PLAN 2020-2024). Não há, entretanto, informações sobre montante de resíduos
gerados ou como eles são tratados atualmente.
Com relação à SPCBL, poucas informações foram obtidas uma vez que a
maioria dos relatórios estavam disponíveis apenas na versão em bengalês não sendo
possível interpretá-lo. De qualquer forma, podemos afirmar que é publicado
periodicamente relatório anual e que a empresa possui como objetivo o
desenvolvimento de estratégias para descarte de resíduos de produção como
informou o BB em seu plano estratégico.

7. TRIANGULAÇÃO DOS DADOS
Foram utilizadas diferentes técnicas de coletas de dados para a realização
deste trabalho: entrevistas, observação direta, questionários, dados públicos
divulgados por bancos centrais e empresas impressoras de cédulas de dinheiro,
referencial teórico e publicações sobre o tema.
Inicialmente, para fins de validação da representatividade da amostra
analisada, que idealmente deveria representar os países responsáveis por gerar o
maior volume de resíduos deste tipo de material, foi realizado levantamento do volume
de cédulas em circulação dos países-alvo2.

Tabela 9: Estimativa do volume de cédulas em circulação nos países-alvo.
Países

Cédulas em
circulação (bilhões)

Estados Unidos da América
China
Japão
Índia
Brasil
Rússia
México
Indonésia
Reino Unido
Canadá
República da Coréia
Austrália
Paquistão
Nigéria
Bangladesh
União Europeia
TOTAL

44,9
81,6
17,8
116
8,5
6,2
6,3
7,9
4
1
8
2,0
1,3
6,9
1
26,5
339,9

Ano
2019
2020
2020
2020
2020
2019
2020
2019
2020
2020
2019
2020
2020
2018
2019
2020

Tipo de material
75% Algodão e 25% Linho
Algodão
Mitsumata (papel fibra de arbusto)
Algodão
Algodão
Algodão e Algodão impregnado com polímero
Algodão e Polímero
Algodão
Algodão e Polímero
Polímero
Algodão
Polímero
Algodão
Algodão e Polímero
Algodão
Algodão

Fonte: Elaboração da autora.
2

Para os países China, Indonésia, Canadá e Paquistão não foi encontrada informação sobre a
quantidade de cédulas em circulação, apenas o valor. Para fins de estimativa, foi considerado que o
montante era composto apenas das cédulas de maior denominação (China – RMB 100; Indonésia –
IDR 100.000; Canadá – CAD 100 e Paquistão – PKR 5.000). Assim, a informação deve ser interpretada
como a quantidade mínima de cédulas em circulação no país. Os países Alemanha, França, Itália,
Espanha e Países Baixos estão sendo representados nesta tabela como União Europeia, visto que as
cédulas têm circulação livre entre os membros do bloco e que os países-alvo desta pesquisa
representam as maiores economias da UE.

Uma vez que se estima um montante pouco superior a 500 bilhões de cédulas
em circulação no mundo, e que 150 bilhões destas são substituídas todos os anos,
(G+D, acesso em 27 de dezembro/2020) a amostra abrange mais do que 65% do
volume global, e, portanto, pode ser considerada representativa.
Com o objetivo de fornecer perspectiva ao leitor com relação ao que este
montante representa, ainda que cada cédula tenha seu peso de acordo com duas
dimensões e particularidades, se considerarmos que o peso médio de cédula é de 1
grama (BOJ,2020), estima-se que 150.000 toneladas de resíduos de cédulas sejam
geradas no mundo todos os anos. Esse quantitativo é superior ao volume anual de
resíduos gerados por capitais como Dublin na Irlanda (142.889 toneladas) onde vivem
mais de 500 mil pessoas além dos turistas e visitantes, ou ainda por países Andorra
(43.000 toneladas), Mônaco (46.000 toneladas) e Liechtenstein (32.382 toneladas)
juntos (Banco Mundial, 2020).
Ainda sobre a relevância do estudo em questão, cabe destacar que no
referencial teórico foi observado que estudos apontavam para um aumento do volume
de cédulas em circulação. Entretanto, por se tratar de um aparente contrassenso, uma
vez que novos meios de pagamento têm sido amplamente utilizados, buscou-se ao
longo da pesquisa, avaliar, sempre que disponível, se tal afirmação se confirmava face
à realidade dos países pesquisados.
Visualmente observa-se, através dos gráficos 4, 5 e 9, da tabela 8 e da
imagem 12, que correspondem ao volume de cédulas em circulação respectivamente
na EU, EUA, Austrália, Reino Unido e Brasil, que mesmo desconsiderando os efeitos
severos da pandemia sobre a demanda por cédulas a partir de 2020, nos últimos anos
foi registrado crescimento contínuo do volume de cédulas em circulação, reforçando
as informações constantes no referencial teórico.
Foram identificadas as séries históricas sobre quantidade de cédulas em
circulação para os países acima mencionados além do Japão e Índia. Destaca-se que
para os demais países não foi possível obter informações que levassem à quantidade
de cédulas em circulação, muitos publicam apenas a informação do valor total
circulação, sem especificação por denominação, impedindo a elaboração de cálculo
que levasse a informação desejada, quantidade de cédulas.

A partir dos dados coletados foram realizadas as seguintes análises sobre
tendência da demanda de cédulas no mundo: variação na quantidade de cédulas em
circulação ano a ano e a tendência linear projetada para 10 anos à frente de 2019. O
ano de 2020 foi excluído propositalmente da análise de tendência futura uma vez que
a demanda de cédulas foi fortemente impactada como efeito da pandemia, o que
poderia produzir uma distorção da análise. Os cálculos foram feitos para cada
país/bloco individualmente e forma global, conforme dados abaixo.
Tabela 10: Quantidade de cédulas em circulação e variação anual da quantidade de
cédulas3.

Fonte: Elaboração da autora com base nas informações divulgadas pelos bancos
centrais dos países/blocos em destaque.
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*A informação sobre a quantidade de cédulas em circulação no Japão, assim como para os demais
países em análise, partiu do banco de dados disponibilizado pelo seu banco central. Como a
informação de quantidade não estava diretamente disponível, mas apenas as informações de valores
em circulação por denominação, foi necessário transformá-los em quantidade e posteriormente somálos para obter a quantidade total de cédulas em circulação. Os dados do Japão são disponibilizados
na unidade “milhões de Yen”, portanto, são dados aredondados. Acredita-se que este é o motivo da
divergência encontrada no ano de 2020, 16,5 bilhão de cédulas na tabela versus 17,8 bilhões
informados na área de perguntas e respostas frequentes pelo mesmo Bank of Japan (informação
descrita no 6.4).
** Até o momento desta pesquisa o dado não havia sido publicado.
*** Os dados da Índia são referentes ao último dia de março do ano corrente, diferente dos demais
elementos da tabela cujo valor refere-se ao último dia de dezembro do mesmo ano. Por este motivo,
acredita-se que a influência da pandemia na circulação de cédulas da Índia não foi representada na
tabela acima.

Ao analisar os dados acima de forma global (coluna total), observa-se
crescimento na quantidade de cédulas em circulação ocorreu em todos os anos da
série analisada com variações entre 3 e 6% e média de 6% ao longo do período de
15 anos avaliado (2005-2019), com base nos países/blocos pesquisados.
Individualmente, também foi observado aumento de quantidade de cédulas em
circulação em praticamente todos os anos, para os elementos amostrados, com
raríssimas exceções de redução da quantidade, que nunca ultrapassaram a proporção
de 2%.
Estes dados, corroboram as informações obtidas no referencial teórico com
relação à expectativa de crescimento da demanda por dinheiro físico apesar da
popularização de outros meios de pagamento, indo de encontro ao senso comum
(Ferreira, 2018).
Imaginando que a taxa de variação na quantidade de cédulas em circulação
fosse linear ao longo dos 10 anos seguintes à 2019, em 2029 a quantidade de cédulas
em circulação seria 40% maior do que em 2019 e, portanto, pode-se esperar 40% a
mais de resíduos deste material que invariavelmente necessitariam ser descartados
ao final de sua vida útil.
Todas estas verificações, reforçam a importância deste tipo de estudo no atual
cenário, tendo em vista que é esperada uma ampliação do impacto gerado pelos
resíduos de cédulas em acompanhamento à tendência crescente que se observa para
quantidade demandada de numerário nos próximos anos.
Por fim e conforme esperado, baseado nas informações do referencial teórico,
que descreve o aumento na circulação de dinheiro em diversos países (GOODHART,
2020), avaliando as informações de 2020 na tabela aumento expressivo por cédulas,
que é bastante superior à média histórica, devido à pandemia de COVID-19.
Conforme percurso metodológico, pretendia-se analisar o conteúdo dos
questionários, em especial da tabela elaborada com o propósito de coletar
informações sobre os fatores relevantes para tomada de decisão por determinado tipo
de destinação ou tratamento destes resíduos. Entretanto, apenas os bancos centrais
do Brasil e da Rússia retornaram esta parte do questionário preenchida,
impossibilitando análises de tendência das respostas Likert como a avaliação de
mediana, moda ou frequências (BOONE, 2012)

O baixíssimo índice de resposta ao questionário poderia gerar dúvidas sobre
a pertinência da escolha metodológica utilizada para a seleção dos países-alvo,
necessários para obtenção destas informações. Entretanto, o método escolhido foi o
mesmo utilizado, com bastante sucesso, em trabalho recente cujo tema abordou
questões sobre a motivação para manutenção da impressão de cédulas por empresas
públicas ou privadas (FERREIRA, 2018).
Desta forma, foi elaborada a tabela comparativa para avaliação das taxas de
retorno dos bancos centrais pesquisados em ambas as pesquisas, aos diferentes
questionários sobre os temas: impressão de cédulas em instituições públicas ou
privadas (trabalho anterior) e destinação dada aos resíduos de cédulas (trabalho
atual).
Conforme pode ser observado abaixo, dos 20 bancos centrais que foram
objeto desta pesquisa, com exceção dos Países Baixos, os demais 19 foram também
alvo da pesquisa cuja metodologia foi replicada neste estudo. Interessante observar,
que a ausência de resposta para a pesquisa atual revela uma contradição, se
comparado ao trabalho anterior que teve alta taxa de retorno dos respondentes, em
torno de 60%, contrastando com a taxa de apenas 20% na atual pesquisa para o
mesmo público-alvo. Ressalta-se ainda que entre os poucos que responderam às
perguntas do questionário, 50% não o fizeram completamente, deixando a tabela de
motivações em escala Likert em branco, como é o caso da Austrália e Reino Unido.

Tabela 11: Análise comparativa de respostas dos bancos centrais

Fonte: questionários e informações constantes no trabalho Fábricas de Dinheiro:
Fatores determinantes para o controle estatal ou privado dos meios de produção de
cédulas e moedas (FERREIRA, 2018).

Analisando-se ainda os discursos nas justificativas feitas pelos bancos
centrais que não responderam ao questionário, com frases como: “não respondemos
à questionários individualmente”, ou “não participamos de pesquisas”, ou ainda
“encaminhamos seu questionamento para outro órgão”, partindo das mesmas
instituições que responderam sem maiores dificuldades ao trabalho anterior, pode

indicar ausência de disponibilidade para expor informações especificamente sobre o
tema de sustentabilidade.
Ponderando que este trabalho, além dos bancos centrais, questionou-se
também às casas impressoras de cédulas dos países-alvo, a taxa de retorno real,
considerando ambos, é ainda menor, ou seja, em torno de 10%. As fábricas de
cédulas, da mesma maneira, não fornecerem as informações solicitadas.
Alguns respondentes ainda indicaram páginas na internet com algumas
informações, mas o cerne da questão, que era o modelo de descarte de resíduos e as
motivações que influenciam nesta escolha, não foi abordado.
Podemos extrair que a falta de disponibilidade para tratar o tema, também
contrasta com as informações publicadas pela maioria dos Bancos Centrais e Casas
impressoras com relação à temática ambiental e os esforços para redução dos seus
impactos, como as informações constantes em seus relatórios de sustentabilidade, ou
declarações ambientais.
Outra incongruência que merece destaque no caso dos bancos centrais é a
adesão voluntária ao NGFS onde o intuito é fomentar iniciativas e investimentos
verdes pela mobilização do sistema financeiro, face a ausência de transparência ou
esclarecimentos com relação as ações de sustentabilidade nas dependências dos
próprios bancos centrais, em especial no que diz respeito aos resíduos de cédulas
retiradas de circulação.
Analisando a tabela abaixo, referente aos bancos centrais, nota-se que 100%
dos bancos que possuem pelo menos uma denominação em polímero divulga as
informações sobre destinação deste resíduo. Já entre os países cuja matriz é
totalmente em algodão ou similar (incluindo os que levam linho, pequenas frações de
polímero, ou outra fibra vegetal), apenas 40% informam o que fazem com os resíduos
de cédulas.

Tabela 12: Informação sobre destinação de cédulas nos Bancos Centrais dos PaísesAlvo

*(-) Dado não informado e/ ou não encontrado nas páginas dos bancos.

Fonte: Elaboração da autora.

Ainda sobre a tabela acima, é interessante observar que entre os nove países
que não informaram o que fazem com seus resíduos, sete deles implementaram, ou
estão em fase de implementação, voluntariamente ao NGFS impulsionando o sistema
financeiro para adoção de práticas mais sustentáveis, o que parece contrastar com

própria gestão interna dos bancos, quando não tratam o assunto como um tema que
merece ser divulgado.
Já para as empresas impressoras, a existência da certificação ISO 14001,
estabelece que seus sistemas de gestão devem buscar melhoria contínua em seus
processos, garantir a comunicação dos aspectos ambientais relevantes e divulgar
política ambiental com diretrizes organizacionais. Portanto, é esperado, como uma
boa prática de gestão, que estas empresas tenham transparência com relação aos
seus possíveis impactos ambientais e divulguem o que é feito com seus resíduos, o
que parece não ocorrer com relação à temática da gestão de resíduos de cédulas.
Assim como para os bancos centrais, a mesma incongruência, com relação à
divulgação das ações realizadas com os resíduos e observando quando analisadas
as informações das fábricas impressoras de cédulas. Empresas que fabricam pelo
menos uma denominação em polímero, em quase 85% dos casos, divulgam as
informações sobre destinação deste resíduo. Nota-se ainda um caso em que se
fabricam cédulas de ambos os materiais e é informado apenas a destinação dos
polímeros. Já os países cuja matriz é exclusivamente a base de algodão (incluindo os
que levam linho, pequenas frações de polímero, ou outra fibra vegetal), apenas pouco
mais de 20% informam dados de destinação.
Observa-se o paralelismo das questões ambientais, com o fenômeno de
responsabilidade social (RSE) observado no setor bancário, tanto nos Bancos
Centrais quanto nas casas impressoras onde há necessidade de adoção de discursos
de justificação à sociedade, para manutenção da imagem e legitimidade das
instituições frente às demandas da população, mas que não necessariamente
correspondem às práticas adotadas pelas organizações (Ventura,2005).

Tabela 13: Informação sobre destinação de cédulas nas fábricas impressoras de
cédulas dos Países-Alvo

*(-) Dado não informado e/ ou não encontrado nas páginas das empresas impressoras.

Fonte: Elaboração da autora.

Analisando de forma conjunta as tabelas 12 e 13, observa-se uma possível
tendência de serem mais transparentes, sobre a destinação de resíduos de cédulas,
os bancos centrais e as fábricas impressoras que possuam ou fabriquem pelo menos
uma denominação utilizando polímero como matéria-prima principal. Por esta razão,
foi elaborado gráfico ilustrativo abaixo para onde é possível observar visualmente que
há uma diferença considerável, em termos percentuais, da divulgação desta
informação.
Informam a tratativa dada aos resíduos, 100% dos bancos centrais e 67% das
fábricas impressoras com uma ou mais denominações em polímeros, já nos bancos
centrais e fábricas que trabalham apenas com matérias primas de algodão e similares
(incluindo os que levam linho, pequenas frações de polímero, ou outra fibra vegetal),
o percentual de divulgação destes dados cai para 40% e 24% respectivamente.
Cabendo destacar novamente que foi observado um caso no qual a destinação de
cédulas em polímeros é divulgada e a das cédulas de algodão não, na mesma
instituição.

GRÁFICO 8: Transparência sobre tratamento/destinação de resíduos de cédulas
Fonte: Elaboração da autora.

A falta do dado, entretanto, pode indicar um aspecto de ausência de
transparência da gestão ambiental, afastando os bancos dos princípios de ESG
atualmente desejáveis. É interessante analisar que quase 80% dos países que não
responderam sobre as formas de destinação fazem parte, ou estão em vias de
implementar, o NGFS que, vale lembrar, trata-se de um esforço dos bancos centrais
para fomentar globalmente investimentos que tenham base nos princípios
socioambientais, e, portanto, bons indicadores de ESG.
Este fato, leva a crer que apesar da tentativa de mobilização do capital para
investimentos responsáveis, as próprias estruturas organizacionais dos bancos não
possuem ainda este nível de maturidade em termos de ESG.
Da mesma forma, pode-se analisar o contraste da falta de transparência sobre
este dado com a acreditação ISO 14001, pela qual espera-se boas práticas em termos
de divulgação dos aspectos ambientais relevantes ao sistema de gestão às partes
interessadas. Observa-se que quase 70% das fábricas que não divulgaram a
informação, possuem certificação em gestão ambiental.
A discrepância pode ter relação com as formas de destinação uma vez que
cédulas de algodão são difíceis de reciclar, por outro lado, as cédulas de polímeros
podem ser facilmente transformadas em outros produtos industriais como informado
pelo NPA.
Todas as instituições que divulgaram informações sobre resíduos de polímeros,
afirmaram que realizam reciclagem deles através de derretimento do material e
transformação em outras utilidades plásticas. À luz do modelo de economia circular,
presente na imagem 9 deste trabalho, observa-se que este tipo de tratativa dada aos
polímeros, a reciclagem, é uma das ações desejadas, do ponto de vista ambiental,
pelo modelo como demonstrado no detalhe abaixo.
É possível, que a intensa divulgação desta solução tenha por objetivo destacar
as boas ações realizadas pelas instituições e, portanto, a melhoria de sua imagem
perante a sociedade.

Imagem 20: Detalhe do Modelo Esquemático de Economia Circular para processos
industriais, destacando o posicionamento do tratamento de cédulas de polímeros
Fonte: Elaboração da autora sobre imagem de Ellen MacAarthur Foundation

Dada a dificuldade da realização de reciclagem para as cédulas de algodão, é
possível que o tratamento dado a estes materiais seja majoritariamente recuperação
de energia ou disposição em aterros, ações indesejadas ponto de vista do modelo de
economia circular.
Ao passo que ambas as situações se enquadram na área do modelo de
economia circular que se quer evitar, a disponibilização da informação sobre o que é
feito com seus resíduos, não traria benefícios à imagem dos bancos e empresas
impressoras no que se refere à responsabilidade socioambiental, como ocorre com a
reciclagem das cédulas plásticas. Analisando o discurso sob o ponto de vista do
ambientalmente correto, a existência de elementos motivacionais (impotência, falta de
interesse, sacrifício, comodidade) e contextuais (condição financeira, ausência de

políticas públicas, restrições de tempo e cultura), é possível que as ações de fato
realizadas para resíduos de cédulas, que são mais complexos não sejam coerentes
com o discurso adotado por exemplo nas políticas ambientais das instituições ou na
adoção voluntária à NGFS ou ISO 14001. (PEIXOTO, 2013)
Cabe destacar que, apesar das análises feitas separando as tratativas dadas
para cédulas de polímeros e cédulas de algodão e dos diversos levantamentos feitos
com relação ao superior tempo de vida das cédulas de polímeros (GOHER, 2012;
Bank of England, 2020; RBA, 2020), não é objetivo deste estudo gerar conclusões
com relação ao melhor tipo de matéria-prima para cédulas. Esta é uma decisão
estratégica dos bancos centrais que envolvem aspectos culturais, como informado nas
entrevistas, além de questões regionais, como a infraestrutura e logística necessárias
ao processo de reciclagem do material pós uso, e disponibilidade de recursos.
Portanto, o melhor material pode variar de país para país.
Em análise à tabela “Estimativa do volume de cédulas em circulação nos
países-alvo” observamos que os países em destaque, que possuem pelo menos uma
denominação em cédulas de polímero, representam em termos de volume de cédulas
em circulação, apenas 20 bilhões do montante 338,5 bilhões de cédulas que circulam
entre os países do público-alvo, ou seja, 6,3%. Ratificando a informação do referencial
teórico, a quantidade de cédulas de algodão ainda é muito superior ao das cédulas de
plástico e com isso é reforçada a necessidade e relevância da discussão do tema
sobre os resíduos gerados por cédula com este tipo de matéria prima. Desta forma,
foi elaborada a tabela abaixo que lista as instituições cuja matéria prima é
exclusivamente algodão ou seus similares que informam o que é feito com os
materiais.

Tabela 14: Destinação de Cédulas de Algodão

*Compreende o banco central e a casa impressora pertencente ao banco.

Fonte: Elaboração da autora.

Não se observou um consenso com relação ao tipo de tratamento/destinação
dado ao material. Foram identificadas as seguintes alternativas: Disposição em
aterros, incineração, cooprocessamento, compostagem, reciclagem downcycling e
reciclagem upcycling.
No modelo esquemático da economia circular, adotado neste trabalho, estas
alternativas encontram-se em diferentes áreas do modelo, sendo algumas (reciclagem
e compostagem) mais desejáveis que outras (disposição em aterros, incineração e
cooprocessamento)

Imagem 21: Detalhe do Modelo Esquemático de Economia Circular para processos
industriais, destacando o posicionamento do tratamento de cédulas de algodão e
similares
Fonte: Elaboração da autora sobre imagem de Ellen MacAarthur Foundation

Em termos ambientais, especificamente para cédulas de algodão, apenas 3 países
apresentam soluções de reciclagem, Japão, Nigéria e Brasil, mantendo o material das
cédulas circulando em novas cadeias de valor.
O Japão, por meio do Bank of Japan, e a Nigéria, pelo Central Bank of Nigeria,
utilizam tecnologias de reciclagem do tipo downcycling, reaproveitando o material
inservível para fabricação de papel higiênico que é distribuído para as comunidades e
ao final do novo ciclo de vida será descartado. Já o Brasil, por meio da Casa da Moeda
do Brasil, pratica tecnologia de reciclagem upclycling para os resíduos da produção
de cédulas de algodão, uma vez que os transforma em mobiliários passíveis de
reparos e a reaproveitamentos, configurando uma destinação ainda mais desejável
em termos de economia circular.
Alguns países, também utilizam técnicas de compostagem do numerário de
algodão, que seria outra técnica com os preceitos da Economia Circular, como é o
caso dos Estados Unidos por meio do FED e Crane Currency e Reino Unido no bank

of England. Conforme apontado por ocasião da entrevista pré-teste, esta técnica
causa certa preocupação devido aos componentes das tintas, em linha com o relato
de especialistas, que entendem que os metais poderiam ser um inconveniente para
utilização do produto como adubo, como visto no referencial teórico.
Os demais, que informaram o destino de seus resíduos, ou os reaproveitam
em forma de energia, por meio de técnicas de coprocessamento ou incineração, ou
simplesmente os dispõe em aterros, que seria, dentro do conceito de economia
circular, a alternativa menos desejável.
Como visto no referencial teórico, para que o modelo de Economia circular
seja aplicável no que se refere à recuperação de resíduos é necessário, não somente
desenvolver tecnologicamente soluções para o reaproveitamento dos materiais, mas
também a criação de um ambiente favorável à adoção da prática, que envolve os
estabelecimentos de políticas, estratégias e transparência com relação às
responsabilidades dos agentes envolvidos e a busca de sinergia entre diferentes
setores da economia. O engajamento de várias frentes é necessário para que se
traduza em ações práticas.
Com relação especificamente ao aspecto de políticas públicas, ainda que não
tenha sido observada a sua relevância nas avaliações acima, há diversos indícios de
que este é um fator bastante relevante para adoção das práticas de economia circular,
especialmente quando os custos envolvidos são superiores aos das destinações
tradicionais. Além, disso no caso específico da administração pública brasileira, onde
somente o que está previsto em leis é permitido e os padrões culturais e
comportamentais tendem a criar burocracia excessiva, observou-se uma dificuldade
na implantação de políticas de economia circular, que exige formação de parcerias e
ações de gestão inovadoras.
Este apontamento pôde ser observado no longo tempo exigido para
implementação da prática de economia circular informada pelos registros da Casa da
Moeda do Brasil. Mais de 4 anos foram necessários para desenvolvimento do modelo
de negócio, apesar da disponibilidade de tecnologia desde o início do processo e da
aderência da solução às premissas da Política Nacional de resíduos sólidos.
Além disso, pela leitura interpretativa do questionário respondido pelo banco
central e seu plano de logística sustentável é possível reparar que adoção da

economia circular como prática já consta nos planos estratégicos do banco a alguns
anos. Foram feitas parcerias com universidades, que já desenvolveram tecnologias
alternativas, entretanto, até o momento não foram colocadas em prática as ações,
ainda que o banco demonstre interesse em tal.
Portanto, aspectos regulatórios e uma gestão engajada para implantação do
modelo de economia circular parecem ser, no caso do Brasil, aspectos que poderiam
ser mais bem desenvolvidos com potencial de gerar resultados práticos.
Outro ponto relevante, é a ausência de utilização de técnicas de reciclagem
pelas instituições da zona do Euro, bem como a falta de informações sobre seus
resíduos de cédulas, especialmente por estarem em países que possuem diretrizes
normativas para implantação de práticas de economia circular e pela existência de
direcionamento ambiental, a nível estratégico, informado por estes atores por meio de
políticas ou declarações.
Tabela 15: Informação Países-Alvo pertencentes à União Europeia.

*Compreende o banco central e a casa impressora pertencente ao banco

Fonte: Elaboração da autora.

O Banco Central Europeu, como representante do bloco e dos interesses dos
bancos centrais nacionais dos países membros, chegou a declarar de forma direta
que busca métodos alternativos para a reciclagem e a disposição de resíduos de
cédulas. Ao passo em que a literatura técnica recente discorre sobre alternativas
tecnológicas para reaproveitamento destes materiais utilizando-se do conceito de

economia circular (YOUSEF, 2020) e observando que outros países já utilizam
técnicas de reciclagem, o gargalo para pôr em prática o modelo de economia circular
pode estar relacionado aos aspectos de gestão e governança destas instituições ou
até mesmo, do próprio bloco.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aumento contínuo da demanda por cédulas observado nos países
pesquisados reforça não somente a relevância da discussão sobre a gestão de
resíduos de numerário, como também indica um aumento potencial dos impactos
ambientais causados por estes materiais.
Uma vez que resíduos de cédulas são gerados apenas por bancos centrais
ou casas impressoras no mundo é esperado que estas instituições liderem o processo
de transição para adoção de soluções mais ambientalmente adequadas para estes
materiais.
Sobre as etapas de produção, utilização e descarte de cédulas, observa-se
que de certa forma, o aspecto ambiental já está sendo contemplado nas tomadas de
decisão.
Na etapa de produção, diversos bancos centrais têm optado por produzir
cédulas com material de maior durabilidade, como o plástico, ou como no exemplo da
união europeia ao incentivarem o uso de algodão sustentável. Muitos buscam também
alternativas para prolongar a etapa da utilização, seja educando a população sobre
como tratar as cédulas, seja por alteração na matéria prima, entretanto, a última etapa
de responsabilidade formal dos bancos e fábricas de cédulas, parece ser um pouco
negligenciada.
O questionário encaminhado neste trabalho, teve apenas 10% de taxa de
retorno de informações, que pode ser considerada muito baixa comparativamente a
outro trabalho recente com público-alvo similar, que obteve 60% de retorno. O silêncio
por parte dos mesmos atores que participaram detalhadamente de estudo recente,
pode indicar uma indisponibilidade e falta de transparência para abordar os aspectos
ambientais relativos aos resíduos de cédulas.

Neste trabalho, foi observado que cédulas constituídas de polímeros são
recicladas praticamente em sua totalidade, dada a facilidade de recuperação do
material pelo derretimento e transformação em pallets para posterior fabricação de
diversos utensílios plásticos. Bancos centrais e casas impressoras que possuem pelo
menos uma denominação deste material aproveitam para divulgar, em relatórios ou
outros meios de comunicação, os impactos positivos, em termos ambientais, desta
ação que é aderente ao modelo de ciclos fechados da economia circular.
O mesmo padrão não é observado quando analisado separadamente as
ações relativas às cédulas de papel, que correspondem a mais de 90% do volume de
cédulas em circulação nos países-alvo desta pesquisa. Por serem mais difíceis de
reciclar, a ausência das informações pode indicar que destinações menos desejáveis,
do ponto de vista da Economia Circular, estão sendo utilizadas para este tipo de
resíduo, como incineração ou disposição em aterros.
A maioria dos bancos centrais pesquisados fazem parte do NGFS, na
tentativa de mobilizar o capital para investimentos ambientalmente responsáveis o que
parece contrastar com as ações organizacionais internas destes bancos, quando não
divulgam informações sobre seus impactos ambientais com relação à destinação de
cédulas, indicando não possuir um bom nível de transparência em termos de ESG.
Da mesma forma, grande parte doas fábricas impressoras pesquisadas
possuem certificação ISO 14001, publicam relatórios de sustentabilidade ou outras
informações ambientais, mas omitem os dados sobre os a destinação dos restos de
produção do numerário.
Aparentemente, há uma dissonância entre o discurso ambiental das
instituições e as ações práticas para este tipo específico de resíduo, que parecem ser
ainda muito incipientes em termos ambientais. À luz do discurso ambientalmente
correto, a existência de elementos que tornam o tratamento das cédulas de algodão
mais complexos, podem levar a incoerências entre discurso e prática uma vez que,
que não há uma uniformidade com relação ao tratamento de cédulas de algodão, que
podem estar sendo incineradas ou dispostas em aterros, ações que não trazem
nenhum tipo de ganho de imagem para as instituições quando da sua divulgação.
Observa-se o paralelismo das questões ambientais, com o fenômeno de
responsabilidade social (RSE) observado no setor bancário, onde há necessidade de

adoção de discursos de justificação à sociedade, para manutenção da imagem e
legitimidade das instituições frente às demandas da população, mas que não
necessariamente correspondem às práticas adotadas pelas organizações.
A literatura técnica recente aponta para a existência de diversas soluções
tecnológicas para o reaproveitamento deste material. Além disso, alguns países como
o Brasil, Nigéria e Japão já realizam reciclagem e outros como Estados Unidos e Reino
Unido utilizam compostagem deste material, que são técnicas desejáveis do ponto de
vista da economia circular. Portanto, estes fatos levam a crer que os entraves para
adoção de práticas mais sustentáveis não são tecnológicos.
Na União Europeia, foi observado a existência de estrutura normativa e de
políticas coorporativas em prol de formas de reciclagem e do modelo de economia
circular. Além disso, há um reconhecimento pelo BCE da necessidade de melhorar a
destinação destes resíduos. Entretanto, não foram observadas práticas sustentáveis,
do ponto de vista da economia circular, para tratamento dos resíduos de cédulas de
algodão.
No caso do Brasil, apesar da existência da política nacional de resíduos
sólidos que em grande parte se alinha com as premissas da economia circular,
observa-se a ausência de diretrizes específicas para a utilização do modelo de
economia circular, uma vez que exige a formação de parcerias entre diferentes atores,
onde esta relação deve ser de alguma forma regulada especialmente em se tratando
de instituições governamentais.
Nota-se que a utilização de ações aderentes ao modelo de economia circular
já consta no plano estratégica do BCB a alguns anos, mas ainda não foram
implementadas. A CMB, por sua vez, descreve a existência de tecnologia de
reciclagem, sem custo para a instituição, a alguns anos por meio de seus relatórios
de gestão tendo implementado a mesma apenas após anos de avaliação do modelo
de negócio. Estes fatos apontam que, no caso brasileiro, os aspectos de governança,
no sentido de prover as condições necessárias para que a solução seja implementada,
são os entrevas maiores para adoção em maior escala, do modelo de economia
circular que já se mostrou viável técnica e economicamente.
Esta condição parece explicar também a ausência de dados de outros países
sobre este tipo de resíduos, uma vez que aparentemente o contexto normativo e

tecnológico parece dar embasamento à adoção de práticas de economia circular, ESG
podem ser o elo necessário para que o discurso ambiental, se traduza de fato em
ações.
Desta forma, o cuidado na adoção dos preceitos de ESG parece ser uma das
condições necessárias neste tema, uma vez que para a implantação destas soluções
desejáveis para a destinação de resíduos de cédulas, não basta a formalização de
intenções, seja de governos ou instituições, mas além disso, há que se ter uma visão
holística de todos os aspectos que envolvem repensar seus processos e garantir os
meios necessários para interligar da gestão ambiental e a economia circular,
transformando a atual problemática em oportunidades, como observado no caso
brasileiro.
Este trabalho se ateve aos conceitos macro de economia circular não
entrando no mérito do impacto ambiental global e comparativo do ciclo de vida de
cada solução apresentada, deixando esta análise como sugestão par trabalhos
futuros.
Espera-se que a discussão sobre utilização do conceito de economia circular na
administração pública, pelos bancos centrais e suas casas impressoras, contribua
oferecendo aos tomadores de decisão subsídios necessários para implantação do
modelo de economia circular em termos de tecnologias, gestão e melhores práticas.
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ANEXO I
ROTEIRO

ENTREVISTA

PRÉ-TESTE

-

EMPRESA

DE

MÁQUINAS

FRAGMENTADORAS DE CÉDULAS DE DINHEIRO:
1 - Apresentação (Explicar o intuito do trabalho de pesquisa e como se insere no
contexto):
Esta entrevista destina-se exclusivamente à fins acadêmicos em trabalho de pesquisa
para dissertação de mestrado que busca entender o que é feito com os resíduos de cédulas no
mundo e quais são os fatores determinantes, ou requisitos que influenciam nesta escolha.
Posteriormente será avaliada a possibilidade de utilização do modelo de economia circular neste
tipo específico de resíduos como alternativa às tratativas atuais.
2 - Apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido.
Apresentar o termo de consentimento de forma a garantir ao entrevistado sigilo com
relação à sua identidade e que a possível publicação de suas contribuições será feita apenas com
anuência prévia.
3 - Descrição detalhada de como será a entrevista, tempo de duração
4 - Questões a serem abordadas:
● Sobre as máquinas: O que seus clientes esperam quando compram máquinas
fragmentadoras de resíduos? Quais são os requisitos que estas máquinas devem
atender? São considerados apenas critérios de segurança ou também ambientais?
Em geral, quais são os critérios considerados para retirar uma cédula de
circulação?
● Sobre matérias-primas: Estes equipamentos atendem a quaisquer tipos de
cédulas e clientes, ou deve ser customizado para cada situação? Os materiais
utilizados nas cédulas apresentam grande variação ou em geral são similares?
● Sobre a destinação final: Saberia relatar o que seus clientes fazem com o
numerário inservível após fragmentação do mesmo? Poderia citar alguma
iniciativa de destaque em termos de sustentabilidade?
● Pergunta aberta: Gostaria de dar alguma outra contribuição que considere
relevante?

ANEXO II
ROTEIRO ENTREVISTA BANCOS CENTRAIS OU EMPRESAS IMPRESSORAS
1 - Apresentação (Explicar o intuito do trabalho de pesquisa e como se insere no
contexto):
Esta entrevista destina-se exclusivamente à fins acadêmicos em trabalho de pesquisa
para dissertação de mestrado que busca entender o que é feito com os resíduos de cédulas no
mundo e quais são os fatores determinantes, ou requisitos que influenciam nesta escolha.
Posteriormente será avaliada a possibilidade de utilização do modelo de economia circular neste
tipo específico de resíduos como alternativa às tratativas atuais.
2 - Apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido.
Apresentar o termo de consentimento de forma a garantir ao entrevistado sigilo com
relação à sua identidade e que a possível publicação de suas contribuições será feita apenas com
anuência prévia.
3 - Descrição detalhada de como será a entrevista, tempo de duração
4 - Questões a serem abordadas:
● Sobre o recolhimento: Quais são os critérios considerados para retirar uma
cédula de circulação?
● Sobre matérias-primas: Qual o tipo de matéria-prima utilizada: algodão, linho,
polímero ou outros? Foi considerado algum critério ambiental para esta escolha?
A matéria prima das cédulas interfere no tipo de destinação?
● Sobre a descaracterização: Há necessidade de descaracterizar resíduos de
produção? Como é feito, qual o objetivo e quais são os requisitos mínimos
exigidos? São considerados critérios ambientais nesta etapa?
● Sobre a destinação final: Qual(ais) o(s) tipo(s) de tratamento ou destinação
dado aos resíduos gerados? O que é levado em consideração para esta escolha?
A atual tratativa é considerada ideal ou busca-se alternativa para destinação
deste material? Quais requisitos a solução ideal deveria atender?
● Pergunta aberta: Gostaria de dar alguma outra contribuição que considere
relevante?

ANEXO III
QUESTIONÁRIO A SER ENVIADO AOS BANCOS CENTRAIS E FABRICANTES DE
CÉDULAS DOS PAÍSES-ALVO – VERSÃO PORTUGUÊS
Prezado,
Estou realizando uma pesquisa, com finalidade acadêmica, para dissertação do curso de
mestrado profissional em administração pública da FGV EBAPE, que busca analisar a
destinação dos resíduos de cédulas inservíveis e restos da produção de cédulas no mundo e
quais são os fatores determinantes, ou requisitos que influenciam na escolha do tipo de
destinação dada a estes materiais.
Para tal, peço sua colaboração respondendo às seguintes questões:
● Qual o tipo de matéria-prima utilizada na produção de cédulas: algodão, linho, polímero ou
outros? Foi considerado algum critério ambiental para esta escolha?
● Em média, qual a quantidade de resíduos de numerários gerados por ano em toneladas? Qual
o custo para tratar e/ou destinar estes resíduos?
● Qual(ais) o(s) tipo(s) de tratamento ou destinação dados aos resíduos gerados?
a. O que é levado em consideração para esta escolha?
b. A atual opção é considerada a ideal ou buscam-se alternativas para destinação deste
material?
Na sua opinião, os requisitos listados abaixo são importantes para a tomada de decisão com
relação ao descarte ou tratamento dado aos resíduos de cédulas? Descreva o quanto concorda
com cada um dos fatores abaixo
FATORES
RELEVANTES

CONCORDO

CONCORDO

NEUTRO

DISCORDO

TOTALMENTE

DISCORDO
TOTALMENTE

CUSTO
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LEGISLAÇÃO
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IMAGEM
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SANITÁRIAS
ACESSIBILIDADE

)

)

● Além dos fatores relevantes citados na tabela acima, existe algum outro fator que influencia
a decisão com relação ao descarte de resíduos de cédulas? Qual?
● Há algum impedimento para a utilização destes resíduos de numerários como matéria prima
para outro produto?
● Conhece o conceito de Economia Circular? Em caso afirmativo, qual sua opinião sobre a
utilização do conceito para em resíduos de cédulas?
● Gostaria de dar alguma outra contribuição que considere relevante?
Para a obtenção de maiores informações sobre o tema na sua organização, poderia encaminhar
o link da versão atualizada do relatório de sustentabilidade, relatório anual, ou documento
similar?

ANEXO IV
QUESTIONÁRIO A SER ENVIADO AOS BANCOS CENTRAIS E FABRICANTES
DE CÉDULAS DOS PAÍSES-ALVO – VERSÃO INGLÊS
Dear,
I am conducting an academic research as part of my dissertation project in my final year of the
Master’s degree in Public Administration at Fundação Getúlio Vargas, in Brazil. The research
aimes to analyse the destination of the unusable banknotes and banknotes production waste
worldwide and the requirements that influence the choice made.
To this end, I ask for your collaboration by answering the following questions:
● What kind of raw material is used in the production of banknotes: cotton, linen, polymer or
others? Has any environmental criteria been considered for this choice?
● On average, how much unusable banknotes and/or banknotes production waste is generated
per year in tons? What is the cost to treat and/or dispose this waste?
● What type(s) of treatment or destination is given to the waste generated?
a. What is taken into account for this choice?
b. Is the current treatment/disposal option considered as ideal or are alternatives being
sought for the destination of this material?
In your opinion, are the requirements listed below important for decision making regarding the
treatment/disposal of banknote waste? Describe how much you agree with each of the factors
below:
RELEVANT
FACTORS

COST
ENVIRONMENT
SAFETY
LEGISLATION
IMAGE
HEALTH ISSUES
ACESSIBILITY

TOTALLY
DISAGREE
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(
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● In addition to the factors mentioned in the table above, is there any other factor that influences
the decision regarding the disposal of banknote waste? Which one?
● Are there any obstacles that prevent the use of banknote waste as raw material for another
product?
● Are you familiar with the concept of Circular Economy? If so, what is your opinion on the
use of this concept in banknotes waste?
● Would you like to make any other contributions that you consider relevant?
Could you provide the link to the updated version of the sustainability report, annual report or
similar document so that I can have access to more information about the topic in your
organization?

ANEXO V
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pesquisador Responsável: Nathália Salles Ruivo de Barros
Contato: nath-salles@hotmail.com
Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém sua
participação é voluntária.
● A pesquisa em questão busca entender como o que é feito com os resíduos de cédulas
no mundo e quais são os fatos determinantes, ou fatores que influenciam, nesta escolha.
Será avaliada, ainda a possibilidade de utilização do modelo de economia circular neste
tipo específico de resíduos como alternativa às tratativas atuais.
● Será garantido o anonimato e o sigilo das informações pessoais dos destina-se
exclusivamente à fins acadêmicos e científicos em trabalho de pesquisa para dissertação
de mestrado.
● Não sendo a participação obrigatória, poderá retirar-se do estudo ou não permitir a
utilização dos dados em qualquer momento até a defesa da dissertação.
● Poderá ser solicitado informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa
em qualquer momento.
● Previamente à publicação e finalização do trabalho, será encaminhada cópia do mesmo
para avaliação e concordância com as informações.
Eu, ____________________________________, como participante voluntário da pesquisa,
informo estar ciente e de acordo com os pontos acima.
Rio de Janeiro, _____ de _________________ de 20____.

Entrevistador: _________________________

Entrevistado: _________________________

ANEXO VI
TABELA DE AGRUPAMENTO: TIPOS DE TRATAMENTO E MOTIVAÇÕES

TIPOS DE DESTINAÇÃO

FATORES RELEVANTES

Disposição em Aterros

Custo

Incineração

Meio Ambiente

Cooprocessamento

Segurança

Reciclagem (Funcional, Downcycling ou
Upcycling)

Legislação

Compostagem

Imagem

Utilização em Souvenirs

Questões Sanitárias
Disponibilidade

