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RESUMO 

O modelo atual de produção e consumo, baseado em uma lógica linear de extração, manufatura e 

descarte, é insustentável. É urgente uma transição para um modelo circular que maximize a 

utilidade dos recursos e produtos, reduzindo ou eliminando a geração de resíduos. Nesse cenário, 

destaca-se de maneira bastante negativa a indústria têxtil, considerada uma das mais poluentes 

do mundo, com impactos em todas as etapas do ciclo de vida de uma peça, desde as matérias 

primas, os meios de produção, até o descarte. Como alternativa, surgem organizações buscando 

trabalhar a questão dos resíduos têxteis, por meio de uma lógica de mercado. Sua atuação foca em 

circular e reciclar têxteis, buscando concomitantemente trazer um benefício socioambiental e gerar 

lucro, de modo a possibilitar o atingimento dessa missão. Isto posto, o objetivo principal desse 

estudo é, compreender como organizações empresariais podem contribuir na busca de soluções 

para a questão de resíduo têxtil, considerando a aplicação de princípios de circularidade em suas 

atividades. O trabalho foi realizado por meio de estudos de casos múltiplos conduzidos em duas 

organizações: o negócio social Retalhar, que executa a logística reversa e reciclagem de uniformes 

profissionais, e o Banco de Tecido, um sistema de troca e venda de tecidos, que promove a 

circulação de tecido de reuso. Analisando a atuação de ambas empresas, a contribuição para a 

Economia Circular e o Desenvolvimento Sustentável se materializa à medida que o reuso e a 

reciclagem de têxteis pode ser uma solução sustentável para a redução do envio de resíduos sólidos 

para aterros, redução da extração e produção de materiais virgens, consumo de energia e 

consequentemente uma menor pegada ambiental. Essa atuação, no entanto, é acompanhada de 

desafios e limitações, como escala reduzida dos negócios com dificuldades para ampliá-la, e a 

identificação de um baixo engajamento de empresas da cadeia direta de têxteis.  Dessa forma, 

estimulam, mesmo que de forma inicial, uma transição para um modelo mais sustentável de 

produção e consumo à medida que empregam esses princípios de circularidade, perseguindo seu 

propósito híbrido de sustentabilidade financeira e socioambiental. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Economia Circular, Setor têxtil, Negócios com 

Impacto Social, Estudo de caso. 
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ABSTRACT 

The current model of production and consumption, based on a linear logic of extraction, 

manufacture and disposal, is unsustainable. There is an urgent need for a transition to a circular 

model that maximizes the usefulness of resources and products, reducing or eliminating the 

generation of waste. In this scenario, the textile industry stands out in a very negative way, 

considered one of the most polluting in the world, with impacts on all stages of the life cycle of a 

product, from the choice of raw materials, the means of production, to the discard. As an alternative, 

we find organizations seeking to work on the issue of textile waste, through a market logic. Its 

work focuses on circulating and recycling textiles, simultaneously seeking to bring a socio-

environmental benefit and generate profit, in order to enable the achievement of this mission. That 

said, the main objective of this study is to understand how business organizations can contribute in 

the search for solutions to the issue of textile waste, considering the application of circularity 

principles in their activities. The work was carried out through multiple case studies conducted in 

two organizations: the social business Retalhar, which performs the reverse logistics and recycling 

of professional uniforms, and Banco de Tecido, a system for the exchange and sale of fabrics, 

which promotes the circulation of reuse cloth. Analyzing the performance of both companies, the 

contribution to the Circular Economy and Sustainable Development materializes as academics 

affirm that the reuse and recycling of textiles can be a sustainable solution for reducing the sending 

of solid waste to landfills, reducing the extraction and production of virgin materials, energy 

consumption and consequently generating a smaller environmental footprint. This performance, 

however, is accompanied by challenges and limitations, such as reduced scale of businesses with 

difficulties to expand it, and the identification of a low engagement of companies in the direct 

textile chain. In this way, they encourage, even if initially, a transition to a more sustainable model 

of production and consumption as they employ these circularity principles, pursuing their hybrid 

purpose of financial and socio-environmental sustainability. 

 

Key-words: Sustainable Development, Circular Economy, Fashion Industry, Social Business, 

Case Study 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 Contexto/Justificativa 

Ao menos desde a década de 1970, temos sido confrontados com diversos sinais de que há um 

desequilíbrio no planeta Terra. Cientistas apontam para um aumento nas evidências de que as 

atividades humanas têm afetado o sistema terrestre de forma a ameaçar sua resiliência. 

(STEFFEN et al., 2015) Aumento nos volumes de chuvas em alguns locais, secas e 

desertificação em outros, derretimento de geleiras e aumento do nível do mar, assim como 

surgimento de epidemias zoonóticas acendem um sinal de alerta para esse desequilíbrio. A 

dependência humana por combustíveis fósseis, a agricultura intensiva e nosso modelo atual de 

produção e consumo têm atingido níveis que trazem riscos para a desestabilização do estado 

desejável do Holoceno e para a capacidade do sistema terrestre de permanecer nele. 

(ROCKSTRÖM et al., 2009; STEFFEN et al., 2015). Pesquisadores introduziram o conceito de 

limites planetários, que delimitam um espaço seguro de operação para a humanidade, 

respeitando o sistema terrestre. São níveis de perturbações antropogênicas definidos 

cientificamente que, se transpostos, podem alterar o funcionamento dos sistemas terrestres 

significativamente. (STEFFEN et al., 2015) Segundo esses autores, a atividade humana chegou 

a um ponto que pode danificar o equilíbrio dos sistemas naturais de forma irreversível. 

(ROCKSTRÖM et al., 2009) 

Esse desequilíbrio, a dependência por combustíveis fósseis e a crescente pressão por recursos 

têm sido pauta das diversas conferências ambientais promovidas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), que também ressaltam que vivemos em um sistema fechado com recursos finitos 

e que a humanidade tem gerado pressão crescente sobre esses recursos e o equilíbrio dos 

sistemas. (ADAMS et al., 2016; WCED, 1987) Nessas conferências e em diversos outros fóruns 

globais, a discussão prevalente é a busca e os caminhos em direção ao Desenvolvimento 

Sustentável (DS). 

O modelo de produção e consumo vigente, apontado como principal causador dessas pressões, 

segue uma lógica linear de “extrair–transformar–descartar”, tornando-o insustentável. (EMF, 

2015) 
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Nesse contexto, é preciso que atuemos em um espaço seguro de operação que respeite os limites 

planetários e favoreça o desenvolvimento sustentável. (RAWORTH, 2012; STEFFEN et al., 

2015). Empresas e mercados são fonte do problema, mas também parte essencial da solução. 

(ADAMS et al., 2016; PORTER; KRAMER, 2011) Em busca de redução de custos e otimização 

de sua produção, organizações tem empregado iniciativas de eficiência e reuso de materiais em 

ciclos, muito antes de conhecerem o termo ‘Economia Circular’.  

O Desenvolvimento Sustentável é reconhecido por alguns autores como um conceito vago e 

afirmam que a Economia Circular (EC) ajuda a pôr em prática, tangibilizar e executar o que se 

propõe, ou seja a Economia Circular ajuda a operacionalizar o Desenvolvimento Sustentável. 

Há, no entanto, uma crítica de que o modelo de Economia Circular foca na prosperidade 

econômica e proteção ambiental, com menos observância para questões sociais e temporais, 

distanciando-se assim do atingimento do Desenvolvimento Sustentável. (KIRCHHERR; 

REIKE; HEKKERT, 2017) 

Atualmente vivemos em um modelo econômico insustentável e a mudança desse curso também 

passa por uma mudança na forma de consumir. (KORHONEN; HONKASALO; SEPPÄLÄ, 

2018). Esses mesmos autores apontam que uma nova visão da cultura do consumo que inclui 

conceitos como a Economia Compartilhada, contribui para essa mudança. (GHISELLINI; 

CIALANI; ULGIATI, 2016; KORHONEN; HONKASALO; SEPPÄLÄ, 2018) 

Além disso, os modelos propostos pela Economia Circular se relacionam com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, mais diretamente com o Objetivo 12 que 

preconiza “Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”. (ONU, 2015) As metas 

12.2 - “Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais” e 12.5 – 

“Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, 

reciclagem e reuso” apresentam maior potencial de avanço com o emprego de iniciativas ligadas 

à Economia Circular. A EC tem potencial de contribuir com o DS e os ODS pois é um sistema 

que minimiza a geração de resíduos e emissões e mitiga os loops de materiais e energia para 

preservar recursos, a EC pode contribuir para a sustentabilidade por meio de relacionamentos 

condicionais, benéficos ou de trocas. (GEISSDOERFER et al., 2017) 
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Dentro dessa lógica linear de produção e consumo destaca-se de maneira bastante negativa a 

indústria têxtil, considerada uma das mais poluentes do mundo (SHIRVANIMOGHADDAM et 

al., 2020). Essa indústria traz potenciais impactos sociais e ambientais em todo ciclo de vida 

dos produtos, desde a escolha das matérias primas, os meios de produção, até o descarte de 

resíduos têxteis. Com o surgimento fast fashion, há o estímulo ao consumo exacerbado. A 

rapidez com que são lançadas novas coleções é possibilitada pela baixa qualidade das peças, 

obsolescência programada do estilo e da tendência de moda, gerando alta descartabilidade e 

consequentemente alto volume de resíduos têxteis enviados para aterros. (ZAMANI; SANDIN; 

PETERS, 2017) Globalmente, o equivalente ao volume de um caminhão de lixo de material 

têxtil é enviado à aterros ou incinerado por segundo. (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2017)  

De acordo com o relatório da Abit (2015), o Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores 

produtores mundiais de artigos de vestuário e a quinta posição entre os maiores produtores de 

manufaturas têxteis. Ainda segundo a Abit (2020), produção média têxtil no Brasil foi de 2,04 

milhões de toneladas em 2019. Esse alto volume abastece o mercado de peças e também gera 

desperdícios e sobras em sua produção.  Somente na capital de São Paulo são geradas cerca de 63 

toneladas de resíduos têxteis por dia, segundo a LOGA, empresa de logística ambiental da cidade. 

(ASSUNÇÃO, 2020) Grande parte desse volume é proveniente das mais de 1 mil confecções 

localizadas no bairro do Bom Retiro, que produzem 12 toneladas de sobras de tecidos 

diariamente, dado do sindicato das indústrias de fiação e tecelagem do Estado de São Paulo 

(Sinditêxtil). De 2017 até 2020, foram mais de 29.169 toneladas de resíduos têxteis gerados na 

cidade, dos quais 23.824 são de materiais de corte produzidos em confecções e o restante de 

roupas pós-consumo, dados apresentados no ‘residômetro’ elaborado pelo Sustexmoda, formado 

por um grupo de pesquisadores da USP que conta com o apoio da Amlurb (Autoridade 

Municipal de Limpeza Urbana) e da Loga para a coleta de dados. (RECICLASAMPA, 2020) 

Outro dado preocupante apresentado por Assunção (2020) é que 97% de todos resíduos de São 

Paulo vai pra aterros sanitários, uma alternativa ruim na hierarquia de destinação.  
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Parte das organizações que atuam para reinserir resíduos do setor têxtil são micro empresas 

(MEs) ou empresas de pequeno porte (EPPs)1
 que surgem com o objetivo de oferecer soluções 

aos impactos do setor sobre o meio de ambiente por meio de uma lógica de negócio, dentre elas 

figuram a Retalhar, o Banco de Tecidos, Renovar Têxtil, JF Fibras, Cotton Move, Revoada, 

entre outros. Atuando junto a diversos desafios da sociedade contemporânea como educação, 

saúde, segurança, moradia, mercado de trabalho e consumo, essas formas de se fazer negócios 

podem ser chamadas, entre outros termos, de negócios sociais, negócios com impacto social ou 

de empreendedorismo social, e se apresentam como um modelo híbrido de atuação de 

organizações empresariais que buscam concomitantemente cumprir uma missão socioambiental 

e manter a sustentabilidade financeira do negócio, que possibilita e impulsiona seu potencial de 

impacto. (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012).  

Em razão da relevância do setor têxtil como gerador de resíduos no contexto brasileiro , da 

atuação de MEs e EPPs com missões híbridas oferecendo alternativas para o pós-consumo desse 

setor, e também à experiência da autora deste trabalho de pesquisa na cadeia de valor têxtil, o 

foco deste trabalho se dará na interface desses temas, como examinado a seguir.  

 

1.2 Questão de Pesquisa 

Considerando o contexto apresentado anteriormente, trazendo os impactos da indústria têxtil e 

a urgência por um modelo de produção e consumo que forneça uma alternativa ao modelo linear 

vigente, esse trabalho será norteado pela seguinte questão de pesquisa:   

De que forma negócios sociais podem contribuir para reinserção de têxteis em novos ciclos de 

uso? 

                                                 
1 BRASIL (2006). LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. Institui o que instituiu o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MPEs). A classificação se dá de acordo com a 

receita bruta anual, sendo: (i) Microempresa, cuja receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil reais podendo ter 

até 20 funcionários; (ii) Empresa de Pequeno Porte,  cuja receita bruta anual superior a R$ 360 mil reais e inferior a 

R$ 4,8 milhões de reais, podendo chegar a ter até 100 funcionários. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm 
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1.3 Objetivo 

O objetivo principal desse trabalho é compreender como negócios sociais podem contribuir na 

busca de soluções para a questão de resíduo têxtil, considerando a aplicação de princípios de 

circularidade em suas atividades. 

Dessa forma espera-se contribuir para que gestores de sustentabilidade possam avançar em 

direção à uma transição para uma gestão guiada por princípios de circularidade. 

1.4 Metodologia 

A metodologia desse trabalho é baseada na estratégia de estudo de caso, considerando múltiplos 

casos. Por meio da revisão de literatura centrada nos conceitos de Negócios com Impacto Social 

e Economia Circular e temas relacionados, e da realização dos estudos de caso, objetiva-se 

compreender como negócios tem oferecido soluções para a questão têxtil,  aplicando princípios 

da Economia Circular. Os estudos de caso dizem respeito a duas pequenas empresas que atuam 

de forma a recircular ou reciclar têxteis, de modo a reduzir o desperdício e possibilitar novos 

usos para os materiais.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Desenvolvimento Sustentável e o Papel do Setor Privado 

Conforme definido no documento “Nosso Futuro Comum” elaborado pela comissão global pelo 

meio ambiente e desenvolvimento, “o Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a habilidade das futuras gerações satisfazerem 

suas próprias necessidades”. (WCED, 1987, p. 41) Nesse documento está detalhado que as 

necessidades humanas passam por alimentação, vestuário, abrigo, mas também emprego e 

possibilidade de satisfazer aspirações pessoais, em busca de bem-estar. Além disso, alerta que a 

satisfação dessas necessidades de maneira impensada gera pressão sobre os recursos e é necessário 

que se realize crescimento econômico gerando oportunidades para todos sem danificar o 

ecossistema físico. (WCED, 1987) De modo a sumarizar a definição de desenvolvimento 

sustentável acima, que é a mais comumente aceita, Geissdoerfer et. al (2017, p. 5) conceituam que 

sustentabilidade é a “integração equilibrada e sistêmica de performance econômica, social e 

ambiental de forma intra e intergeracional”. Dessa forma, tem sido estimulada a reflexão sobre a 

prosperidade entre as diferentes gerações enquanto se preserva o meio ambiente que proporciona 

o atendimento às necessidades intergeracionais. (GEISSDOERFER et al., 2017) 

  

Em busca de um Desenvolvimento Sustentável, autores como Porter e Kramer (2011) sustentam 

que as empresas precisam operar de forma a gerar valor compartilhado, “que envolve a geração de 

valor econômico de forma a criar também valor para a sociedade, com o enfrentamento de suas 

necessidades e desafios.” (PORTER; KRAMER, 2011, p. 1) Os autores levantam que há três modos 

de implementá-lo. Primeiro, há oportunidades de atender uma população com necessidades não 

atendidas, identificando benefícios e mazelas sociais que podem estar associados ao produto da 

empresa, reconcebendo produtos e mercados. Podem também redefinir a produtividade na cadeia 

de valor, trabalhando em parceria com fornecedores locais para garantir melhor fornecimento, 

fortalecendo as relações com a as comunidades e utilizando estratégias e eficiência de energia e 

logística. Além disso, podem promover o desenvolvimento de clusters locais, pois seu sucesso 

também depende da infraestrutura do entorno e do sucesso das outras empresas, fornecedores, 

organizações setoriais e acadêmicas, disponibilidade de recursos e colaboração entre esses 

participantes. (PORTER; KRAMER, 2011) 
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As estratégias elencadas acima por Porter e Kramer (2011) tem muitas sinergias com aquelas 

empregadas pelos adeptos da Economia Circular. A produtividade na cadeia de valor e a formação 

de clusters são formas de mecanismos colaborativos que favorecem a gestão sustentável da cadeia. 

(SEHNEM et al., 2019) Outro alinhamento se dá entre Porter e Kramer (2011) que sustentam que 

é possível aliar benefícios ambientais e sociais à prosperidade econômica das empresas com a 

afirmação de Batista et al. (2018) de que está se pavimentando um caminho em busca da 

maximização dos benefícios sociais e ambientais sem minar os benefícios econômicos. Kirchherr 

et. al (2017) trazem a discussão de que alguns autores julgam a definição de desenvolvimento 

sustentável vaga e que a Economia Circular seria uma forma de operacionalizá-lo, possibilitando a 

implementação por parte das empresas. (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; 

KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017) 

 

A busca pelo desenvolvimento sustentável é motivada por favores como a constatação da 

extrapolação dos limites planetários, conforme apresentado na introdução desse trabalho. Os 

limites planetários “definem o espaço seguro de operação com respeito ao sistema terrestre e estão 

associados com os subsistemas e processos biofísicos do planeta”. (ROCKSTRÖM et al., 2009, p. 

472) Os nove limites definidos pelos cientistas são a mudança do clima, taxa de perda de 

biodiversidade, ciclos de nitrogênio e fósforo, depleção de ozônio, acidificação dos oceanos, uso 

global de água potável, mudanças no uso do solo, aerossol liberado na atmosfera e poluição 

química. Segundo Rockström et. al (2009), três dos nove limites já foram ultrapassados e eles 

ressaltam que todos são interligados, de modo que alterações em um deles afeta os outros. Steffen 

et. al (2015) concluem que os “limites planetários são níveis de perturbação humana do sistema 

terrestre que se transpassados, podem alterar substancialmente o funcionamento do sistema 

terrestre”. (STEFFEN et al., 2015, p. 736) Alerta que a transgressão desses limites pode gerar riscos 

substanciais de desestabilização desse nosso sistema planetário. (STEFFEN et al., 2015) 

 

Além desse teto ecológico que não pode ser transbordado, existe um limite de fundação social, que 

representa os padrões mínimos para o bem-estar humano. (RAWORTH, 2017) A autora elenca que 

essa base social é composta de quantidades mínimas de aceso à energia, água, alimentação, saúde, 

educação, renda, paz e justiça, voz política, equidade social, igualdade de gênero, moradia e redes. 
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“Entre esses dois conjuntos de limites reside um espaço ecologicamente seguro e socialmente justo 

no qual a humanidade tem a chance de prosperar”. (RAWORTH, 2017, p.e48) Esse conceito ficou 

popularmente conhecido com Doughnut economics, ou economia da rosquinha. 

2.2 Setor Têxtil e Sustentabilidade 

A indústria têxtil, grande geradora de desenvolvimento e empregos, é uma das mais poluentes do 

mundo. Seus impactos ocorrem em todos as etapas do ciclo de vida de um produto, desde a extração 

das matérias primas, passando pela produção, uso dos produtos, até o seu descarte após o fim da 

vida útil das peças. (NIINIMÄKI et al., 2020; SHIRVANIMOGHADDAM et al., 2020; WORLD 

BANK, 2019) A cadeia é altamente fragmentada e essas diversas etapas podem ocorrer em 

diferentes países, sendo o algodão cultivado em um local, fiado em outro tingido em mais outro, 

processado e transformado em tecido e peça de roupa em outro local, ainda assim distante da loja 

em que será vendido. (EDER-HANSEN et al., 2017; NIINIMÄKI et al., 2020) Essa característica 

do contexto dessa indústria adiciona complexidade para a avaliação da sustentabilidade ambiental 

de têxteis. (LUO et al., 2021) Na Figura 1 - Fluxo de desenvolvimento, produção, consumo e pós 

consumo da cadeia têxtil é apresentada uma representação simplificada desse complexo fluxo 

presente na cadeia têxtil, e as atividades que compõem cada uma das etapas. 

 

Figura 1 - Fluxo de desenvolvimento, produção, consumo e pós consumo da cadeia têxtil 
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Fonte: Elaborado pela autora com base em (CNI, 2017 e CORTOPASSI, 2015) 

 

Na etapa das matérias primas, o cultivo de algodão é uma cultura tradicionalmente impactante. É 

intensiva no uso de água e na aplicação de pesticidas e incorre em riscos quanto a condições de 

trabalho. (MCKINSEY & COMPANY, 2016). A aplicação de pesticidas traz riscos aos 

trabalhadores, para o solo, e emite gases de efeito estufa (GEE). Dados mostram que o total de 

GEE proveniente da produção têxtil chega de a 1,2 a 1,7 bilhões de toneladas anualmente, maior 

que a emitidas por voos internacionais e o transporte marítimos juntos. (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2017; NIINIMÄKI et al., 2020)  

 

Mais de dois terços das plantações de algodão no mundo são irrigadas, e se calcula que a média 

mundial de água utilizada é de 10000 L por kg de fibra. (VASCONCELOS et al., 2012). No Brasil, 

no entanto, predomina a produção de algodão em sequeiro (sem irrigação) e isso se reflete em 

valores médios nacionais 4 a 5 vezes menores que os relatados em estudos internacionais. 

(AGUILERA; COLERATO, 2021) Outra fibra utilizada é a viscose, que tem origem na celulose 

proveniente da polpa de árvores. Nesse quesito há a preocupação das condições da obtenção dessa 

matéria prima relacionada à desmatamento. Caso a matéria prima utilizada seja de fontes sintéticas, 

o impacto reside na origem não renovável e nos impactos subsequentes como os micro plásticos 

presentes nas fibras.  (SHIRVANIMOGHADDAM et al., 2020; WORLD BANK, 2019) 

 

Na etapa de produção da cadeia têxtil os impactos perpassam em grande parte as condições de 

trabalho das pessoas envolvidas, sendo cada vez mais conhecido que trabalhadores das cadeias de 

fornecimento de roupas muitas vezes sofrem com condições de trabalho degradantes, mal 

remuneradas e expostos à riscos. (MCKINSEY & COMPANY, 2016) Um divisor de águas na 

indústria têxtil foi a tragédia ocorrida no Rana Plaza em 2013, edifício localizado em Bangladesh 

no qual funcionavam oficinas de costura de grandes marcas globais e que desabou, matando mais 

de 1100 trabalhadores. Esse evento jogou luz sobre as condições de trabalho degradantes presentes 

da cadeia da moda que incluem exploração, regimes de servidão ou análogos à escravidão, jornadas 

exaustivas em ambientes muito quentes, falta de planos de emergência em caso de acidentes ou 

incêndios, entre outros. (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017; THE GUARDIAN, 

2016; DW, 2018 ) 
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Além disso, é a segunda maior consumidora de água, responsável por cerca de 20% da poluição 

hídrica industrial, pois são utilizados diversos produtos químicos principalmente nas etapas de 

lavanderia e tinturaria que podem causar danos ao meio ambiente e às pessoas expostas a eles. 

(ALKAYA; DEMIRER, 2014; LUO et al., 2021; NIINIMÄKI et al., 2020) Segundo dados do 

UNEP e Ellen MacArthur Foundation, cerca de 20% dos efluentes do mundo são originados nos 

processos de tingimentos de tecidos. Na produção também existe a geração de resíduos (os 

chamados pós indústria) como retalhos que na maioria das vezes são enviados à aterros. O uso de 

água e energia também precisa ser monitorado, pois é intensivo em algumas etapas 

(HASANBEIGI; PRICE, 2015). Segundo a Ellen MacArthur Foundation (2017) a emissão de gases 

de efeito estufa (GEE) da indústria têxtil representa 10% das emissões globais no ano e caso 

continue nesse ritmo, a expectativa é que represente um quarto das emissões de carbono no mundo 

até 2050. (ELLEN MACARTHUR FOUNTATION, 2017) 

 

Alguns desse impactos estão exemplificados quanto aos países onde ocorrem na Figura 2 - Cadeia 

de suprimentos de confecções. As principais etapas da cadeia de suprimentos da moda com a localização 

geográfica e os impactos ambientais em larga escala (uso de energia, uso de água, produção de resíduos e uso de 

produtos químicos) para cada etapa do processo. A cadeia de suprimentos de vestuário é distribuída globalmente, 

com grande parte da produção inicial de fibras e fabricação de roupas ocorrendo em países em desenvolvimento, 

enquanto o consumo ocorre normalmente em países desenvolvidos. a seguir. 
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Figura 2 - Cadeia de suprimentos de confecções. As principais etapas da cadeia de suprimentos da moda com 

a localização geográfica e os impactos ambientais em larga escala (uso de energia, uso de água, produção de resíduos 

e uso de produtos químicos) para cada etapa do processo. A cadeia de suprimentos de vestuário é distribuída 

globalmente, com grande parte da produção inicial de fibras e fabricação de roupas ocorrendo em países em 

desenvolvimento, enquanto o consumo ocorre normalmente em países desenvolvidos.  

Fonte: (NIINIMÄKI et al., 2020, p. 191) tradução nossa. 

Durante o uso dos produtos a preocupação reside na lavagem, que dependendo dos materiais, pode 

eliminar micro plásticos que podem chegar aos oceanos, além da água e energia envolvidos. 

Finalmente, ao final da vida útil dessas peças, é gerado um enorme impacto decorrente do grande 

volume de resíduos pós consumo que em sua maioria são destinados à aterros. Estudos trazem 

dados de que esse montante descartado supera 92 toneladas por ano. Consequência disso é o grande 

desperdício de recursos empregados em sua produção, ocupação de espaço nos aterros, além de 

emissões de GEE. (GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017; NIINIMÄKI et al., 2020; WORLD 

BANK, 2019)  

De maneira resumida, esses impactos são representados de forma ilustrativa na Figura 3 - Impactos 

das etapas da produção de têxteis. 
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Figura 3 - Impactos das etapas da produção de têxteis 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation, 2017, disponível em 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/a-newtextiles-economy-redesigning-fashions-future-

download-the-report-infographics 

 

Segundo estudos, se o consumo dos mercados emergentes aumentar, aproximando-se aos níveis do 

ocidente, os impactos de uso água, emissão de carbono e uso do solo terão aumentos significativos, 

conforme mostra a Figura 4 - Aumentos no impacto ambiental se 80% dos mercados emergentes 

alcançarem níveis de consumo per capita do ocidente. 

 

Figura 4 - Aumentos no impacto ambiental se 80% dos mercados emergentes alcançarem níveis de 

consumo per capita do ocidente.  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/a-newtextiles-economy-redesigning-fashions-future-download-the-report-infographics
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/a-newtextiles-economy-redesigning-fashions-future-download-the-report-infographics
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Fonte: (REMY; SPEELMAN; SWARTZ, 2016, p. 4), tradução nossa. 

 

Um exemplo desses impactos de maneira holística é que levando-se em consideração todas as 

etapas do ciclo de vida de uma calça jeans, desde o plantio do algodão, manufatura, transporte e 

lavagens, são necessários quase 3800 litros de água e emitidos por volta de 30 kg de CO2eq. 

(UNEP, 2018) 

 

Esses impactos são impulsionados pelo sistema atual que é apoiado no consumo exacerbado, onde 

muitas peças são concebidas para serem itens de moda de uso para o curto prazo. O fast fashion, 

pautado na produção de produtos em alta velocidade, estimula um consumo para a descartabilidade. 

Resultado disso é que alguns itens de vestuário sejam descartados após cerca de dez usos. Esse 

movimento ganhou tração em 2000 impulsionado pelas marcas H&M e Zara. As vendas de roupas 

praticamente dobraram entre 2002 e 2015, chegando a 1,8 trilhões de dólares, com projeção de 

crescimento para 2,1 trilhão até 2025. (GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017) A produção 

global per capita de têxteis foi de 5,9kg para 13k por ano no período 1975-2018 e o consumo de 

produtos têxteis chega a 62 milhões de toneladas por ano, onde as marcas de moda produzem 

praticamente o dobro do que produziam antes do ano 2000 (NIINIMÄKI et al., 2020). Desses itens 

que são colocados nas lixeiras domésticas e acabam em aterros ou são incinerados, grande parte 

poderia ser reutilizada ou reciclada (GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017). Segundo a Ellen 

MacArthur Foundation, (2017), uma quantidade insignificante de têxteis é reciclada, além da 

geração de altos custos com descarte e incineração. Se o consumo aumentar conforme o projetado 

em estudos, a consequência é o aumento os impactos ambientais, acompanhando 

proporcionalmente esse movimento, o que pode ser observado na Figura 5 - Impactos ambientais 

projetados da indústria da moda. 
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Figura 5 - Impactos ambientais projetados da indústria da moda.  

Fonte: (EDER-HANSEN et al., 2017, p. 10), tradução nossa. 

 

No Brasil, por outro lado, há uma grande cultura de doação de roupas, com muitas pessoas 

repassando peças em boas condições para pessoas necessitadas, entregando em locais de confiança 

como igrejas ou instituições de caridade de bairro ou até nas campanhas do agasalho promovidas 

por diversas organizações periodicamente. Essas iniciativas não são bastantes para tamanho 

desperdício e descarte incorreto de toneladas de roupas e tecidos que ainda ocorre. 

 

Estudos apontam que com a crescente escassez dos recursos, a indústria incorrerá em custos mais 

altos de materiais, energia e até mesmo mão de obra. Estimam que implementar a mudança urgente 

para padrões socialmente e ambientalmente mais sustentáveis traria ganhos de €160 bilhões 

anualmente para a economia mundial (EDER-HANSEN et al., 2017) A Figura 6 - Oportunidades 

de Valor da Moda Sustentável para a Economia Mundial. abaixo resume essas oportunidades de 

geração de valor para a Economia Mundial, reflexo da redução do consumo de recursos. 
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Figura 6 - Oportunidades de Valor da Moda Sustentável para a Economia Mundial.  

Fonte: (EDER-HANSEN et al., 2017, p. 20), tradução nossa. 

Para o contexto Brasileiro, é relevante conhecer e levantar esses impactos, pois o Brasil é o 5º 

maior produtor têxtil do mundo, segundo a Abit.  A indústria nacional é a 4ª maior produtora de 

denim e malhas no mundo e chama atenção por ser a 4º maior consumidora de denim, material 

do que são feitas peças jeans. A indústria da moda gerou US$ 48,3 bilhões (R$ 255,57 bilhões) 

de faturamento em 2018, empregando 1,5 milhão de trabalhadores diretamente.   (AGUILERA; 

COLERATO, 2021) Se destaca a grande representatividade da força de trabalho feminina nesse 

setor, além da expressividade das pequenas e médias empresas, que entre outros aspectos 

relevantes podem ser observados na Figura 7 - Visão geral do setor têxtil no Brasil a seguir. 
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Figura 7 - Visão geral do setor têxtil no Brasil 

Fonte: Amaral et al. 2019 apud Aguilera; Colerato, 2021, p. 17 
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2.3 Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos 

Elemento essencial para uma empresa que busca caminhar em direção a uma atuação mais 

sustentável, é estar atenta também ao que acontece além de seus limites físicos, engajando 

stakeholders ao longo da sua cadeia de valor. (ECCLES; PERKINS; SERAFEIM, 2012) Para 

isso, é preciso um olhar cuidadoso para sua cadeia de suprimentos, de modo a garantir a origem 

sustentável das matérias primas, assim como as condições de trabalho presentes. Segundo Seuring 

e Müller (2008) cadeia de suprimentos contempla todas atividades necessárias para a produção de 

mercadorias, desde extração de matérias primas, fluxos de produção e informação, até o usuário 

final. O gerenciamento da cadeia de suprimentos propõe a integração dessas atividades, 

melhorando os fluxos e relacionamentos, a fim de obter vantagem competitiva sustentável. 

As redes de suprimentos têm o potencial de contribuírem para o desenvolvimento sustentável 

do seu entorno à medida que atendem a necessidade por produtos e serviços seguros e saudáveis, 

criam empregos e empregam a força de trabalho respeitando seus direitos. Além disso, 

possibilitam inovações advindas dos colaboradores motivando-os, e podem contribuir para a 

redução da pobreza e apoiar serviços públicos e de ajuda humanitária (ABBASI, 2017) 

A criação de valor sustentável passa por um grupo de entes trabalhando em conjunto por meio 

de arranjos formais e informais e que não é possível de ser criado por empresas agindo 

individualmente. Para tal, emprega-se a Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos que pode 

ser definida com a “integração de capacidades ambientais, sociais e econômicas que permitem 

organizações e suas cadeias de suprimentos alcançar desempenho sustentável a longo prazo.” 

(BATISTA et al., 2018, p. 445) 

De forma mais abrangente, Seuring e Müller (2008) definem que se trata do 

Gerenciamento de materiais, informações e fluxos de capital, bem como a cooperação entre 

empresas ao longo da cadeia de suprimentos, levando em consideração o cumprimento de metas 

das três dimensões do desenvolvimento sustentável, ou seja, econômico, ambiental social e social, 

que são derivadas das demandas de clientes e outras partes interessadas. (SEURING, MÜLLER, 

2008, p. 1700)  

Empresas focais sofrem pressões externas de governos, consumidores e outros stakeholders e 

por isso tomam a dianteira desse movimento. Os autores identificaram duas estratégias 
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principais. Apresentam que a (1) gestão dos fornecedores por risco e performance é motivada por 

medo da perda de reputação. Empresas que a empregam fazem avaliação de fornecedores com base 

em critérios ambientais e sociais e se utilizam de 'standards' ambientais e sociais. A (2) gestão da 

cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis visa atender a demanda dos consumidores e 

ganhar vantagem competitiva. Empresas com esse foco realizam análise de ciclo de vida e 

exigem padrões estabelecidos para a performance ambiental e social dos produtos. (SEURING; 

MÜLLER, 2008) 

Os motivadores para a implementação de uma Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos 

são a redução de riscos, internalizar externalidades e a pressão de consumidores, sociedade civil 

organizada e governos. Esse movimento ocorre devido à alguma demanda legal ou regulação, 

demanda dos consumidores, resposta à diferentes grupos de stakeholders, busca por vantagem 

competitiva, e zelo com a reputação motivada por pressões de grupos sociais e ambientais. 

(SEURING; MÜLLER, 2008) 

Ferramentas utilizadas para a gestão sustentável da cadeia de suprimentos são a avaliação para 

seleção de fornecedores, auditorias periódicas para garantir a manutenção das práticas, sistemas 

de gestão ambiental e social (ISO 14001, SA8000) e a elaboração de códigos de conduta com 

obrigatoriedade de assinatura pelas partes. (SEURING; MÜLLER, 2008) Aliado a isso, utilizam-

se selos (Labeling) para comunicação dessas práticas aos consumidores, como o Ecolabel. 

(GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016) Esse monitoramento com foco em sustentabilidade 

geralmente é executado por grandes empresas que tem como motivação a redução de riscos e de 

promover uma imagem socialmente responsável da marca. (LUO et al., 2021) 

Outra ferramenta é a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), que se trata de uma análise dos impactos 

que ocorrem em cada etapa do ciclo de vida de um produto ou serviço. A ACV se restringe à esfera 

ambiental da sustentabilidade de um produto e permite a mensuração dos impactos ambientais que 

acontecem ao longo de sua vida. (LUO et al., 2021) 

 

A ACV busca a identificação e quantificação de todas as matérias-primas e energia utilizadas 

(entradas) e os poluentes emitidos (saídas) dos processos que compõem o ciclo de vida de um produto 

(bem de consumo ou serviço), bem como faz uma avaliação dos potenciais impactos ambientais 

relacionados a essas entradas e saídas. (KISS; DINATO; FERNANDES, 2017, p. 14). 
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Segundo Kiss, Dinato e Fernandes (2017), as categorias de impactos ambientais mais comumente 

avaliadas na ACV são: mudanças climáticas, depleção da camada de ozônio, esgotamento de 

recursos hídricos, acidificação, eutrofização, efeitos tóxicos aos seres humanos e aos ecossistemas, 

formação de ozônio fotoquímico, mudança no uso do solo, e o esgotamento de recursos naturais.  

Os resultados dessa avaliação e sua análise podem gerar ações num contexto empresarial, a 

chamada Gestão do Ciclo de Vida (GCV) de um produto (ou Life Cycle Management – LCM). 

Essa prática possibilita gerir melhor sua performance, tratando de aspectos relacionados à 

fornecedores, relações mais próximas em toda cadeia de valor. (KISS, 2018) 

 

A análise de ciclo de vida permite analisar os fluxos de nutrientes biológicos e técnicos no produto.  

(SEHNEM et al., 2019) Do ponto de vista da ACV, existe um grande desafio quando se trata das 

matérias primas utilizadas num produto. Por uma perspectiva da Economia Circular, produtos 

constituídos por tipos diversos de materiais tem sua reinserção dificultada, seja na desmontagem 

para reuso ou reciclagem. Esses produtos multimateriais trazem esse desafio que deve ser pensando 

no momento do design, pois produtos monomateriais trazem esse atributo que favorece a 

recilabilidade. No caso dos têxteis, isso se materializa na constituição de tecidos por uma mistura 

de fibras, complexificando sua separação e consequente reciclagem. (NIINIMÄKI et al., 2020) 

 

Entre os conceitos correlatos à gestão sustentável da cadeia de suprimentos estão as Redes de 

Fornecimento Verdes, que em alguns pontos se sobrepõem. Enquanto a primeira abrange mais 

aspectos da sustentabilidade a segunda foca mais em requisitos ambientais. (BATISTA et al., 

2018) Redes de fornecimento verdes incluem elementos como compras verdes e eco-design 

sendo possível identificar sinergias com gestão da cadeia de fornecimento para produtos 

sustentáveis de Seuring e Müller (2008). 

 

Já as chamadas cadeias de suprimento de ciclo fechado (Closed Loop Supply Chains) observam 

uma agenda ampla considerando o ciclo de vida dos produtos incluindo a gestão do pós consumo 

promovendo o retorno dos produtos dos consumidores finais por meio de logística reversa com 

objetivo de diversos níveis de recuperação desse material, (BATISTA et al., 2018) e nesse 

sentido trazem sinergias com a gestão dos fornecedores por risco e performance de Seuring e 

Müller, (2008). 
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Atividade essencial no campo da Gestão Sustentável das Cadeias de Suprimentos e que 

possibilita a implementação da Economia Circular é a Logística Reversa que tem o papel de 

retornar os produtos dos consumidores para os produtores. (BATISTA et al., 2018) Define-se 

como “o processo de planejar, implementar e controlar fluxos econômicos efetivos de matérias-

primas, produtos acabados e informações relacionadas, desde o ponto de consumo até o ponto 

de origem com a finalidade de recuperar o valor ou de dar disposição final 

adequada.”(ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 2001, p. 130). Essa prática, antes primordialmente 

vista como custo por gestores de grandes empresas, apresenta oportunidades de negócios e 

valorização do resíduo. (GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2006) 

 

2.4 Economia Circular 

A Economia Circular (EC) tem sido apontada como a grande alternativa para o modelo linear 

de produção e consumo que desempenhamos atualmente. A definição mais aceita hoje é a da 

Ellen MacArthur Foundation, instituição referência para o assunto. “Uma economia circular é 

restaurativa e regenerativa por princípio. Seu objetivo é manter produtos, componentes e 

materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo, distinguindo entre ciclos 

técnicos e biológicos” (EMF, 2015, p. 1). De forma um pouco mais detalhada, Geissdoerfer et. 

al (2017) incluíram outros termos que ajudam a explicar a mecânica por trás da EC:  

 

...um sistema regenerativo em que a entrada de recursos e geração de resíduos, emissões e escape de 

energia são minimizados pela desaceleração, fechamento e estreitamento de ciclos de material e 

energia. Isso pode ser alcançado por meio de design para longa duração, manutenção, reparo, 

reutilização, remanufatura, recondicionamento e reciclagem.  (GEISSDOERFER et al., 2017, p. 7) 

 

Essa dinâmica é representada na Figura 8 - A Economia Circular. 
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Figura 8 - A Economia Circular 

Fonte: (GEISSDOERFER et al., 2020, p. 4), tradução nossa 

 

Em consonância com o conceito de que os limites planetários estão sendo transpostos, 

(ROCKSTRÖM et al., 2009; STEFFEN et al., 2015) Korhonen et. al (2018) afirmam que o 

subsistema da economia cresce e está em rota de colisão com o subsistema natural que está 

diminuindo. Isso se observa pela desertificação e elevação do nível do mar e é causado por 

emissões, uso excessivo de recursos naturais e geração de resíduos de forma linear. A solução 

para esse desequilíbrio está em fluxos cíclicos de materiais e energia. (KORHONEN; 

HONKASALO; SEPPÄLÄ, 2018) 

 

Autores como Kirchherr et. al (2017) e Korhonen et. al (2018) enxergam a EC como forma de 

implementação do desenvolvimento sustentável. Ressaltam, porém, que há foco maior na 

prosperidade econômica e preservação ambiental e que o aspecto social e temporal do DS estão 

presentes, mas com menor enfoque. (KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017) Outros autores 

concordam que a aplicação da Economia Circular retorna benefícios econômicos, sociais, 

ambientais e operacionais e segundo autores como Kirchherr et. al, (2017) e Sehnem et. al, (2018) 
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a EC apresenta entregar mais benefícios econômicos e ambientais do que sociais. Ghiselini et. al 

(2016) adiciona que o conceito se apoia no emprego da ecoeficiência, um conceito de negócios 

com foco nas dimensões ambientais e econômicas da sustentabilidade e que traduz uma melhoria 

na eficiência da produção por meio da minimização do uso de matérias primas, energia e da geração 

de resíduos. (LUO et al., 2021) 

 

A definição de Economia Circular tem muitas similaridades, congruências e sobreposições com 

outros conceitos como Ecologia Industrial, (KRUGLIANSKAS et al., 2018) Logística Reversa, 

Closed Loop, Simbiose Industrial, Cradle to Cradle, Blue Economy, Capitalismo Natural e Análise 

de ciclo de vida. (GEISENDORF; PIETRULLA, 2018; SEHNEM et al., 2019) Pode ser dizer que 

a Economia Circular é um conceito guarda-chuva, pois é inspirada nesses conceitos mencionados, 

abrangendo todos eles. 

 

A EC pressupõe otimização no uso dos recursos, a minimização da geração de lixo, mas mais do 

que isso, novos modelos de negócios. (GEISENDORF; PIETRULLA, 2018) Existe um debate 

sobre se somente a redução ou a eliminação total dos resíduos atenderia os princípios de 

circularidade e há a interpretação reducionista de que EC seria somente melhor gestão dos resíduos. 

(GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016) Um componente importante da EC é, de fato, a 

hierarquização dos resíduos. Kirchherr et. al, (2017) elencam alguns dos tão difundidos Rs da 

sustentabilidade como Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar. Muitos associam a Economia 

Circular primordialmente à reciclagem, porém essa é a menos sustentável e menos lucrativa das 

alternativas, por exigir emprego de energia e recursos na sua execução.  (STAHEL, 2016) Ademais, 

o emprego indiscriminado de reciclagem acaba por gerar o que se denomina de downcycling, ou 

subciclagem, resultando em itens de menor valor que o produto original. (KIRCHHERR; REIKE; 

HEKKERT, 2017; SANDIN; PETERS, 2018; SHIRVANIMOGHADDAM et al., 2020) Além 

disso, incluem na sua definição os níveis micro, meso e macro no qual a EC pode influenciar, além 

de atribuir importância para a dimensão social, (além da econômica e ambiental que já são mais 

comumente aceitas) e acrescentando também o fator temporal do DS: 

  

EC é um sistema econômico que substitui o conceito de 'fim de vida' por reduzir, reutilizar 

alternativamente, reciclar e recuperar materiais nos processos de produção / distribuição e consumo. 

Atua nos níveis micro (produtos, empresas, consumidores), meso (parques eco-industriais) e macro 
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(cidade, região, nação e além), com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável, criando 

simultaneamente qualidade ambiental, econômica prosperidade e equidade social, em benefício das 

gerações atuais e futuras. É possibilitado por novos modelos de negócios e consumidores 

responsáveis. (KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017. p. 224) 

 

A EC traz a Sustentabilidade num sentido mais amplo. Temas centrais para a EC são reestruturar 

atividades econômicas com base em processos naturais, com foco em regeneração e minimização 

de resíduos. Lucratividade e aspectos sociais são parte, mas não são o core, assim como a eficiência 

de recursos e a servitização da economia. (GEISENDORF; PIETRULLA, 2018) 

 

A abordagem de produção não linear traz vantagens operacionais como maior produtividade e 

eficiência. Um dos conceitos congruentes com a EC e com a gestão sustentável da cadeia de 

fornecimento é a Logística Reversa.  Elemento essencial para viabilizar a EC, a Logística Reversa, 

de forma reversa à logística tradicional, muda a direção produtor-consumidor e possibilita o retorno 

do produto após o uso para o produtor. (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 2001) Com isso promove-

se ecoeficiência, pois os produtos retornados podem tornar-se matérias primas de novos ciclos, 

reduzindo a necessidade de uso de matérias primas virgens. (SEHNEM et al., 2019) Caso isso não 

seja possível, esse instrumento encarrega-se de no mínimo dar a destinação final ambientalmente 

correta para o produto após o uso.  

 

Outro conceito com bases semelhantes, mais incrementado, é a cadeia de suprimentos de ciclo 

fechado (closed loop supply chain) que “combina fluxos logísticos tradicionais e reversos cobrindo 

ciclos de vida completos, do berço ao túmulo”. (BATISTA et al., 2018, p. 444) A ideia de fechar 

o ciclo se relaciona com a recuperação de produtos por meio de opções de reforma e reparo além 

da recuperação de materiais por meio da reciclagem. (BATISTA et al., 2018) Essa noção é a 

base para a economia circular focada em produtos e elementos que facilitam sua execução, são 

produtos retornáveis e produtos desenhados com base na modularidade, (GEISENDORF; 

PIETRULLA, 2018) onde alguns módulos podem ser trocados sem ser necessária a substituição 

do produto inteiro.  

 

O conceito de Cradle to Cradle (C2C), por sua vez, também consiste no fechamento de ciclos, 

sendo sua tradução literal ‘do berço ao berço’. O termo, introduzido por Stahel em 1970 e mais 

tarde cunhado por McDonough e Braungart, (2002) pode ser explicado por um conceito de 
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design que utiliza ideias da ecologia industrial para concepção de produtos que permitem o uso 

dos materiais em ciclos potencialmente infinitos. Os produtos são desenhados pensando em seus 

próximos usos, incluindo sua desmontagem, adaptação ou reuso. Esse conceito considera a 

eliminação dos resíduos por meio do recondicionamento, remanufatura e reciclagem. (SEHNEM 

et al., 2019) Essa relação entre o design do produto e seu ciclo de vida possibilita a valorização 

do objeto ao fim de sua vida e integra a ideia de ciclo, viabilizando que o produto manufaturado 

seja valorizável. Essa concepção tem se tornado oportunidade de criação de valor ambiental e 

econômico e a gestão de fim de vida com vistas de um ‘ciclo fechado’, estratégia da recuperação 

desse valor. (GONÇALVES-DIAS, 2006) 

 

Cradle to Cradle e EC muitas vezes são considerados sinônimos (GEISENDORF; PIETRULLA, 

2018) O conceito de Blue Economy tem suas particularidades, mas também é muito similar à EC, 

sendo inspiração para ele (EMAF, 2017), mais especificamente nos oceanos. Pressupõe que a 

natureza é fonte para soluções sustentáveis, é voltada para uma cultura de inovação, com foco em 

eficiência, busca por soluções locais, protegendo o ecossistema e criando empregos, sendo 

considerado um conceito holístico pela inclusão do fator social. (GEISENDORF; PIETRULLA, 

2018)  

 

Outro conceito que a Ellen MacArthur Foundation afirma ser inspiração para a EC é o Capitalismo 

Natural que busca maior utilidade dos produtos, inspiração dos modelos de produção na natureza 

com ciclos fechados, atendimento das necessidades dos consumidores por serviços e não produtos, 

e com isso objetiva a regeneração dos recursos naturais. (GEISENDORF; PIETRULLA, 2018) 

 

Dentro da lógica circular, um elemento que favorece sua aplicação é a colaboração entre 

empresas e indústrias (SEHNEM et al., 2019) e é justamente sobre isso que trata a Simbiose 

Industrial. Em eco parques e indústrias próximas geograficamente pode ocorrer essa cooperação 

em busca de benefícios mútuos. Companhias podem compartilhar recursos hídricos,  energia e 

intercambiar subprodutos e resíduos em fluxos que trazem vantagens econômicas e ambientais 

para as partes, otimizando processos e reduzindo a geração de resíduos e desperdícios. 

(GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; SEHNEM et al., 2019) 
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Essa prática está diretamente ligada à Ecologia Industrial, que se inspira nos ciclos de materiais e 

energia da natureza para operações industriais relacionadas à resíduos e subprodutos. 

(KRUGLIANSKAS et al., 2018) 

 

Autores elencam instâncias nas quais podem ocorrer as iniciativas de ecologia industrial ou de 

maneira mais ampla, de economia circular. Ghisellini (2016), Kirchherr et al (2017) e Kruglianskas 

et. al (2018) mencionam que podem ocorrer no nível da empresa ou do produto, ou seja, no 

microssistema por meio de ecoeficiência, prevenção da poluição e design para o meio ambiente. 

No nível entre empresas, em uma perspectiva de meso sistemas, pode se materializar por meio de 

eco parques industriais atuando em um modelo simbiótico e parcerias. No nível macro, emprega-

se iniciativas a nível regional, nacional ou até global de desmaterialização e descarbonização. 

(GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017; 

KRUGLIANSKAS et al., 2018) Batista et al. (2018) propõem outra classificação, detalhando mais 

o primeiro micro nível dos autores anteriores, separando-os em dois, porém não estendem as 

aplicações de EC a nível global. Enumera que as características da economia circular podem estar 

presentes a nível do produto, de acordo com sua concepção e composição, por meio de atributos 

de modularidade, reparabilidade ou reciclabilidade. Em seguida podem ser percebidos a nível da 

organização em processos como reuso, reparo, remanufatura, reciclagem, entre outros. A nível 

setorial, menciona aplicações em sistemas sinérgicos de compartilhamento de recursos e 

infraestrutura entre organizações. (BATISTA et al., 2018) Pode-se relacionar esses níveis de 

aplicação de iniciativas de circularidade com o conceito de inovação para sustentabilidade de 

Adams et. al, (2016) a ser descrito na seção sobre Inovação.  

 

Ao mesmo tempo que os autores mencionados defendem a eficiência ser um elemento à Economia 

Circular, o fator regenerativo da EC traduz que ela não foi proposta para trazer um modelo que 

‘faça menos mal’. O conceito objetiva gerar impacto positivo, tal qual a abundância presente na 

natureza. Em um webinário da Virada Sustentável de São Paulo, William McDonough, cocriador 

do Cradle to Cradle, explanou que uma árvore não é eficiente. Dela caem uma grande quantidade 

de folhas, flores e frutos, que resultam em sua reprodução, mas também servem como nutrientes 

para o solo, sem essa missão de ‘fazer mais com menos’. (VIRADA SUSTENTÁVEL, 2020) 
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Ghisellini et. al (2016) defendem que a Economia Circular é uma oportunidade de transformar o 

business-as-usual e que “tem o potencial de entender e implementar padrões radicalmente novos e 

ajudar a sociedade a alcançar maior sustentabilidade e bem-estar com pouco ou nenhum material, 

energia e custos ambientais.” (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016, p. 2) 

 

Conforme mencionado na seção 2.3 de Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos, utilizam-se 

instrumentos como certificações para garantir uma produção e entrega alinhadas com os princípios 

de sustentabilidade cada vez mais demandados pelos consumidores. No campo da economia 

circular, destaca-se a certificação Cradle to CradleTM concedida pelo Cradle to Cradle Products 

Innovation Institute fundado pelos criadores do conceito William McDonough e Michael Braungart 

que de forma holística, avalia aspectos ambientais e sociais do desenho, produção e próximos usos 

do produto. Avalia as categorias de saúde do material, reuso do material, utilização de fontes 

renováveis de energia e gestão do carbono, uso de água e as condições de trabalho. (CCPII, 2021) 

 

A implementação de práticas alinhadas à economia circular ocorre motivada por fatores distintos 

nas diferentes regiões. Na China ocorreu devido à instituição de uma política governamental para 

combater a intensa exploração de recursos e poluição decorrente disso. (GHISELLINI; CIALANI; 

ULGIATI, 2016). O país promulgou de maneira pioneira a lei de Promoção da Economia Circular 

em 2009. Na União Europeia, por outro lado, essa movimentação foi motivada por ações da 

sociedade civil, com atuação de organizações não governamentais e consumidores. (GHISELLINI; 

CIALANI; ULGIATI, 2016) Em 2015, a Comissão Europeia lançou um plano de ação em prol da 

Economia Circular no bloco. Países Europeus, por sua vez, já tinham isoladamente iniciado suas 

jornadas como por exemplo Suécia e Alemanha, este último sendo reconhecidamente pioneiro na 

instituição da prática da Responsabilidade Estendida do Produtor. (LIEDER; RASHID, 2016) 

 

Retomando o início dessa sessão onde foi trazida a comparação entre a Economia Circular e a 

Sustentabilidade, identifica-se uma distinção na percepção sobre as responsabilidades entre os 

conceitos.  

No debate sobre sustentabilidade, as responsabilidades são compartilhadas, mas não claramente 

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

circular recai principalmente sobre empresas privadas, reguladores e formuladores de políticas. 

Além disso, os compromissos, objetivos e interesses por trás do uso dos termos diferem muito. O 

foco parece estar no alinhamento de interesses entre os stakeholders pela sustentabilidade, enquanto 
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a Economia Circular prioriza vantagens financeiras para as empresas, e menor consumo de recursos 

e poluição para o meio ambiente. (GEISSDOERFER et al., 2017, p. 16) 

 

Conforme já mencionado, a Economia Circular é um conceito guarda-chuva e se constrói inspirada 

em diversos conceitos prévios. Diferentemente do Valor Compartilhado, essas inspirações são 

postas de maneira mais transparente, reconhecendo os autores que juntos ajudaram a construir o 

conceito com as ideias previamente colocadas. (CRANE et al., 2014) Não é posto que se trate de 

algo original ou inédito, ideias colocadas por acadêmicos e profissionais que já aplicavam 

princípios de circularidade e ecoeficiência antes de conceituá-la formam a Economia Circular em 

suas múltiplas aplicações, interpretações e níveis. 

 

A mecânica proposta pela Economia Circular é representada no Diagrama Sistêmico elaborado 

pela Ellen MacArthur Foundation, apresentado na Figura 9 - Diagrama Sistêmico da Economia 

Circular, onde se pode visualizar a distinção entre os ciclos técnico e biológico e as etapas que um 

item ou produto pode passar, dentro da lógica de manutenção de seu valor por mais tempo e 

reinserção em novos ciclos.  



37 

 

 

Figura 9 - Diagrama Sistêmico da Economia Circular 

Fonte: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/infographic, tradução nossa. 

 

Essa representação é popularmente conhecida como Diagrama da Borboleta e traz em forma de 

imagem uma visão holística a operacionalização da Economia Circular.  

 

2.4.1 Tensões da Economia Circular e desafios para a implementação 

Ainda que a Economia Circular seja apontada como alternativa viável ao modelo atual de produção e 

consumo, existem muitos desafios nessa empreitada.  

 

Autores afirmam que o conceito se esvazia à medida que não há um consenso entre acadêmicos sobre 

sua definição nem como este deve ser posto em prática, podendo, portanto, ser contestado. 

(CORVELLEC et al., 2020) Colocam que pode ser interpretado como um ideal e que sua implementação 

é limitada e frágil. (GREGSON et al., 2015) Também que transborda a academia e transita nas esferas 

políticas, empresarias, de consultorias, com um apelo na comunicação, diminuindo a complexidade dos 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/infographic
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termos, focando nos “R’s imperativos” como reduzir, reutilizar, reciclar. (REIKE; VERMEULEN; 

WITJES, 2018) 

 

Sehnem et. al (2019), levantaram tensões na temática, que necessitam de mais desenvolvimento na 

literatura e que serão apresentadas a seguir. 

 

Tensão 1 - design: ciclo estendido versus novo ciclo. A extensão do ciclo de vida é resultada de materiais 

mais duráveis, reparos simples e reuso direto. Por outro lado, remanufatura e recondicionamento não 

estendem o ciclo de vida de um produto e sim de peças, que iniciam novos ciclos. Dessa forma, design 

para remanufatura encurta ciclos de vida de produtos, que são desenhados para desmontagem e 

remanufaturados diversas vezes, e nesse processo, materiais se tornam menos utilizáveis após um certo 

número de ciclos.    

Tensão 2 - impactos: aspectos sociais versus econômicos e ambientais. Estudos de casos elaborados têm 

omitido impactos sociais, e quando os incluem, apresentam trade-offs entre indicadores sociais em 

detrimentos de econômicos e sociais. 

Tensão 3: ciclos técnicos versus ciclos biológicos. Incerteza quanto a princípios desenvolvidos para 

ciclos de materiais duráveis se aplicar a ciclos técnicos. Há uma lacuna na identificação de implicações 

sociais e éticas da reciclagem, reuso e remanufatura de alimentos. (SEHNEM et al., 2019) 

 

Uma das complexidades da EC é que é relevante em diversas escalas, tanto global, fluxos regionais e 

economias locais, interligação entre empresas, nas organizações em si e a nível de produto. (REIKE; 

VERMEULEN; WITJES, 2018) Esse fato contribui para a afirmação de que é vago, sem limites 

claramente definidos. 

 

Além disso, o resíduo pós-consumo que em certas linhas de pensamento como o cradle-to-cradle deve 

ser evitado, tem se tornado base para a EC, por meio, por exemplo, de redes de reciclagem globais com 

problemas como a baixa qualidade dos recursos, situações ambientalmente e socialmente degradantes 

no processo e a persistência dos aterros, que em uma economia verdadeiramente circular deveriam ser 

extintos. (GREGSON et al., 2015) 

 

Há também que se levar em conta o desafio existente no objetivo da EC de desacoplar (decouple) o 

crescimento econômico do uso de recursos, com autores afirmando haver um ‘mito do decoupling’ 

(REIKE; VERMEULEN; WITJES, 2018) Correntes afirmam que mais do que desacoplar, é necessário 

perseguir o decrescimento, reduzindo de forma absoluta o que é produzido, objetivando a diminuição da 
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atividade econômica. Essa mania de crescimento, no entanto, será dificilmente combatida, ainda que 

esse caminho de desenvolvimento baseado no crescimento esteja levando nossa sociedade ao colapso 

generalizado. (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016) 

 

Apresenta-se também o paradoxo da eficiência, de se fazer mais com menos, com conceitos 

primordialmente industriais, e o seu caráter regenerativo, baseado na abundância da natureza. As 

eficiências econômicas estão sujeitas a efeitos rebote. Quando a eficiência da produção aumenta, os 

custos de produção diminuem e, eventualmente, os preços dos produtos finais diminuem. Isso pode 

aumentar o consumo e o crescimento econômico geral pode mais do que compensar os ganhos 

ambientais gerados por uma melhor eficiência. Nesse ponto ressalta-se a importância e o desafio do 

estímulo a práticas de consumo consciente e sustentável. (KORHONEN; HONKASALO; SEPPÄLÄ, 

2018) 

 

Além disso, há acadêmicos que afirmam que a economia industrial nunca será circular, pois os produtos 

e recursos não são reinseridos, reutilizados e reciclados na sua totalidade. Eles se baseiam na segunda 

lei da termodinâmica, a entropia, conceito apresentado, entre outros autores, por Georgescu-Roegen no 

seu trabalho The entropy law and the economic process (1971). Segundo essa teoria, reciclagem 

necessita de energia e sempre será incompleta, gerando resíduos e subprodutos, dissipando energia e 

materiais. (KORHONEN; HONKASALO; SEPPÄLÄ, 2018)  

 

O grande desafio da Economia Circular permanece sendo a inauguração de uma nova abordagem 

sistêmica, redefinindo as relações econômico-sociais para reequilibrar radicalmente as relações 

humanas coma a natureza. Seu objetivo vai além de estreitar e fechar ciclos materiais e poderia se 

apresentar como possibilidade de aproximação do pensamento dos limites planetários aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, além de uma convergência com o 

conceito de Doughnut economics. (CORVELLEC et al., 2020) 

2.4.2 Economia Circular na Indústria têxtil 

A transição para uma lógica circular na indústria da moda é necessária e urgente. Mais de dois 

terços dos têxteis vai para aterros ao fim de seu uso e somente por volta de 15% é reciclado e  

(SHIRVANIMOGHADDAM et al., 2020) sendo que globalmente, resíduos têxteis representam 

22% do resíduo misto gerado no planeta. (NIINIMÄKI et al., 2020) Segundo Jia et al. (2020), esses 

resíduos poderiam ser reduzidos por meio do redesenho de produtos, ou seja, por meio do design, 
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procedimentos diferenciados na manufatura e as redes de suprimentos, objetivando manter os 

recursos em fluxos contínuos e em ciclos fechados. Alcançar uma Economia Circular, onde se 

encontra um equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico, pode ser 

impulsionada por se repensar os fluxos de receita, com foco em desenvolvimento econômico de 

longo prazo e inovação. (JIA et al., 2020) 

 

Como fatores que favorecem essa transição, autores afirmam estar a participação dos funcionários 

e mais importante, da alta liderança. Inspiração em outras empresas e pressão de competidores 

também. (DIABAT; GOVINDAN, 2011). Legislação e estímulo governamental também têm sido 

apontados como essenciais, pois por meio de leis relacionadas à aplicação de remanufatura, 

reciclagem e melhores práticas em embalagens, além de incentivos quanto à implementação de 

uma economia circular, igualando os custos relacionados à sua implementação aos da economia 

linear, as barreiras à transição seriam fortemente reduzidas. (JIA et al., 2020) 

 

Envolvimento ambiental com fornecedores e seleção deles com base em critérios ambientais 

apoiam essa transição. Os consumidores, que cada vez mais se interessam por questões de 

sustentabilidade e procuram produtos feitos de matérias primas mais sustentáveis, além, de 

pressões das comunidades, são importantes impulsionadores para uma Economia Circular. (JIA et 

al., 2020) 

 

Ao analisarem as barreiras, autores como Jia et. al (2020) listam estruturas corporativas e falta de 

estratégias voltadas para EC, além da crença de que se utilizarem produtos reciclados ou 

remanufaturados, perderão qualidade e credibilidade. Os mesmos autores ainda mencionam a falta 

de métricas apropriadas para mensuração e realizar uma melhor gestão da performance e falta de 

qualificação de profissionais voltados para esse tema. Barreiras financeiras como investimentos 

altos para o emprego de práticas mais alinhadas à Economia Circular e a falta de incentivos 

governamentais também foram identificados. (JIA et al., 2020) 

 

Uma das conclusões chave levantadas pelo relatório do Greenpeace (2017) sobre o tema é que 

desenhar produtos e peças para uma vida útil mais longa é uma das intervenções mais importantes 

para frear o fluxo de materiais por meio da redução da aquisição de novos produtos ao mesmo 
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tempo em que se endereça os desafios ambientais do sistema de moda vigente. Aponta que o reuso 

é estimulado quando se oferece roupas mais duráveis e por meio da oferta de serviços de reparo e 

conserto. Pequenas marcas têm liderado essas iniciativas estendendo a durabilidade das roupas 

tanto em caráter físico quanto emocional, prolongando seu uso.  Novos modelos de marketing e 

posse das peças como compartilhamento ou aluguel também tem sido explorado em diferentes 

formas. (GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017)  

 

O consumo colaborativo é uma forma alternativa de se fazer negócios que tem o potencial de 

reduzir os impactos ambientais da moda, por prolongar a vida útil das roupas. Isso significa realizar 

uma coordenação entre pessoas para aquisição e distribuição de bens por meio de aluguel, trocas, 

negociações e empréstimos. (ZAMANI; SANDIN; PETERS, 2017) Essa economia do 

compartilhamento se materializa na moda por meio dos armários compartilhados ou das bibliotecas 

de roupas que funcionam por meio de assinaturas de peças, tal qual um streaming de músicas ou 

séries. Os autores colocam que da perspectiva dos consumidores, essas alternativas podem 

aumentar a velocidade da moda, pois os usuários podem atualizar seus guarda-roupas mais 

frequentemente. Já do ponto de vista dos itens de vestuário, pode haver uma redução na velocidade, 

pois as peças são usadas por mais vezes antes de encerrarem seus ciclos de vida útil em comparação 

ao consumo por meios convencionais. Bibliotecas de roupas podem então prolongar a vida de itens 

de vestuário, reduzindo a produção de peças novas, evitando extração de recursos virgens e 

impactos ambientais relacionados. (ZAMANI; SANDIN; PETERS, 2017) 

 

Além do estímulo ao prolongamento da vida útil de têxteis por meio do reuso, pode ser aplicada 

também a reciclagem, onde são modificados ao final de sua vida, iniciando novos ciclos de uso. 

Na reciclagem mecânica, ocorre a desfribação de tecidos, triturando as fibras e comumente gerando 

produtos de menor valor agregado como enchimentos. (NIINIMÄKI et al., 2020)  

 

2.5 Inovação para a Sustentabilidade 

Para lidar com os desafios de novas formas de alcançar o desenvolvimento sustentável, autores 

como Adams et. al, (2018) afirmam ser necessário lançar mão de estratégias de inovação. 

Defendem que a sustentabilidade é uma jornada que escala de maneira a iniciar-se por meio de 
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inovação incremental, com motivação e orientação interna com foco em eficiência, para uma 

inovação radical, com orientação sistêmica. Esses avanços se dão primeiro por uma otimização 

operacional, depois pela transformação organizacional e em um nível mais sofisticado pela 

construção de sistemas. (ADAMS et al., 2016) 

 

A inovação orientada para a sustentabilidade, portanto, pode ser uma inovação incremental ou 

reativa, com objetivo de reduzir os danos causados pela empresa até inovações disruptivas de forma 

a repensar todo o modelo de entrega de valor das empresas. (ADAMS et al., 2016) 

 

A inovação para a Economia Circular pode ser aplicada, a nível de produto, na sua concepção, ou 

seja, no momento de design. O chamado eco-design ou design para o meio ambiente (design for 

environment) inclui atributos ambientais nos produtos de forma a melhorar sua performance 

ambiental. (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016) O design regenerativo vai além e propõe 

a concepção de produtos utilizando materiais renováveis e baseados em ciclos fechados, 

eliminando completamente a geração de resíduos. (GEISENDORF; PIETRULLA, 2018) “Todos 

os materiais ou resíduos devem ser reintroduzidos no sistema ou metamorfoseados em novos e 

valiosos recursos ao fim da vida útil do produto”. (GEISENDORF; PIETRULLA, 2018, p. 774) 

As autoras afirmam que uma forma para alcançar isso é a aplicação do Biomimetismo 

(Biomimicry), técnica que utiliza a natureza como inspiração para solução de problemas da 

indústria ou empresa. (MEAD; JEANRENAUD, 2017) Os exemplos mais citados são a criação do 

velcro inspirado nas plantas que se fixavam nas calças de caçadores ou a aerodinâmica de aviões 

ou trens bala imitando o corpo de um pássaro mergulhão. 

 

2.5.1 Inovação em Modelos de Negócios 

A inovação como caminho para a busca de sustentabilidade empresarial descrita acima pode se 

apresentar também na forma de modelos de negócios. Esses últimos podem ser definidos como 

“representações simplificadas da proposição, criação e entrega de valor e elementos de captura de 

valor e as interações entre esses elementos dentro de uma unidade organizacional.” 

(GEISSDOERFER; VLADIMIROVA; EVANS, 2018, p. 402) 
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O interesse por sustentabilidade na esfera empresarial ocasionou a emergência de modelos de 

negócios sustentáveis que tem o objetivo de estar à serviço da transformação para um sistema 

econômico mais sustentável, alavancar a integração da sustentabilidade nas organizações e apoiar 

no atingimento de suas ambições de sustentabilidade. (RASHID et al., 2013) Autores definem que 

a gestão proativa de multistakeholders, a criação de valor monetário e não monetário de maneira 

ampla, além da atuação com perspectiva de longo prazo são constituintes desses modelos de 

negócios sustentáveis. (GEISSDOERFER; VLADIMIROVA; EVANS, 2018) Ademais, modelos 

de negócios sustentáveis têm sido também reconhecidos como fonte de vantagem competitiva. 

(PORTER; KRAMER, 2011)  

 

A inovação em modelos de negócios é posta como chave para a implementação da economia 

circular nas organizações, pois promove uma mudança sistêmica na lógica das empresas, alinhando 

interesses de diversos grupos de stakeholders (RASHID et al., 2013) 

 

De maneira a aplicar a inovação para a sustentabilidade em modelos de negócios em prol da 

economia circular, autores conceituam que modelos de negócios circulares são  

modelos de negócios que estão circulando/ciclando, estendendo, intensificando e/ou 

desmaterializando os ciclos de materiais e energia para reduzir a entrada de recursos e o vazamento 

de resíduos e emissões de um sistema organizacional. Compreende medidas de reciclagem 

(ciclagem), extensões de fase de uso (extensão), intensificação da fase de uso (intensificação) e 

substituição de produtos por serviços e soluções de software (desmaterialização). 

(GEISSDOERFER et al., 2020, p.7) 

 

Essas estratégias de modelos de negócios circulares são apresentadas em forma ilustrativa na 

Figura 10 - Estratégias de modelos de negócios circularesque se segue.  
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Figura 10 - Estratégias de modelos de negócios circulares 

Fonte: Traduzido de (GEISSDOERFER et al., 2020, p. 7) 

 

Os autores detalham que modelos de negócios circulares podem ser implementados de diversas 

formas, entre elas por meio de start-ups criadas para esse propósito. 

 

A desmaterialização trazida acima também aparece na Economia de Performance, na qual a 

necessidade dos consumidores é atendida por meio de serviços como aluguel, leasing ou 

compartilhamento. Focando na solução dos problemas e não na posse de materiais, traz benefícios 

como a menor geração de resíduos e transferência da responsabilidade para o produtor. 

(GEISENDORF; PIETRULLA, 2018; STAHEL, 2016) A servitização da economia confere mais 

valor ao uso e experiência do que a posse (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016) e se 

apresenta por meio de modelos de negócios de acesso a performance que satisfazem as 

necessidades dos clientes sem necessidade de possuir produtos físicos. (BOCKEN et al., 2016)  A 

desmaterialização é um modelo de consumo comum em alguns setores, mas precisa de maior 

disseminação. (STAHEL, 2016) Um exemplo inovador clássico nessa modalidade é o leasing de 

carpetes da Interface, que também já utilizou redes de pesca como matéria prima para seus carpetes. 

(BOCKEN et al., 2016) Nessa seara fala se também da Economia Criativa ou Compartilhada, 

exemplificadas de forma mais consolidada pelas ofertas de aluguel de bicicletas e patinetes pela 
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cidade (a exemplo de Bike Sampa do Itaú, CicloSampa do Bradesco), serviços de transporte 

compartilhado (como Uber e 99), aluguel de imóveis por meio de plataformas digitais (como 

Airbnb e Couchsurfing). Há exemplos também de novos modelos de negócios em outros setores 

que despontam ainda timidamente como o já mencionado aluguel de roupas conhecido como 

guarda-roupa compartilhado (como a Roupateca, Clorent e BLIMO) ou até mesmo plataformas de 

trocas ou de empréstimos entre vizinhos (Quintal de Trocas, Tem Açúcar?) 

 

Além do armário compartilhado, podemos citar os brechós online como outros modelos de 

negócios baseados na economia criativa e que apliquem princípios de circularidade ao mundo da 

moda de vestuário. Plataformas online como o enjoei.com, Repassa e Troc, levam ao mundo digital 

a antiga prática de se vender roupas em bom estado. Barreiras culturais relacionadas à 

disponibilidade e higiene tem sido quebradas e especialmente o público mais jovem tem aderido à 

essas iniciativas. É preciso ressaltar, no entanto, que os ganhos ambientais do consumo 

colaborativo podem ser anulados pela maior necessidade de transporte envolvido. (NIINIMÄKI et 

al., 2020) 
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2.6 Negócios com Impacto Social (Empreendedorismo Social e Negócios Sociais) 

Assim como a Economia Circular propõe um novo modo de produção e consumo e modelos de 

negócios sustentáveis apresentam meios para uma atuação empresarial mais responsável, também 

surgem no mercado outras formas de se fazer negócios. Formas como o empreendedorismo social 

e os negócios sociais, que tem como principal objetivo reduzir vulnerabilidades e desigualdades 

sociais no mundo (BARKI et al., 2015). Atualmente há uma variedade de termos utilizados para 

denominar essas organizações, entre eles empresas sociais, negócios inclusivos, negócios com 

impacto ou empreendimentos socias (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012; MOURA; COMINI; 

TEODÓSIO, 2015).  

 

Conforme proposto por Santos (2012), no empreendedorismo social se almeja encontrar soluções 

para problemas negligenciados da sociedade com externalidades positivas. Ele afirma que se trata 

de um processo de inovação na economia, baseado na criação de valor, possibilitando ao sistema 

capitalista a busca pela prosperidade coletiva. Menciona que podem se tratar de iniciativas 

pequenas, que visam combater questões locais, mas que podem responder a problemas globais e que 

tenham alto potencial de replicabilidade.  (SANTOS, 2012) 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) classifica negócios de 

impacto como aqueles que incorporam à sua missão o compromisso de transformação social ou 

ambiental e que possibilitam a geração de receita. Destaca que devem conciliar a viabilidade 

econômica e a resolução de um problema social ou ambiental. Sua missão deve explicitar essa 

conciliação entre transformação socioambiental e foco no negócio, com viabilidade econômica a 

partir da venda de produtos e serviços, apresentando potencial de escala e podendo ou não distribuir 

lucros (SEBRAE, 2017). Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2012) ressaltam a característica da 

inovação e da presença em diferentes setores. “Definimos empreendedorismo social como uma 

atividade inovadora e criadora de valor social que pode ocorrer dentro ou entre os setores sem fins 

lucrativos, de negócios ou governamentais“ (AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2012, p. 

371)  
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Uma característica dos negócios sociais é a busca em paralelo por valor social e financeiro. Um 

desafio que se coloca é combinar os aspectos de negócios tradicionais, realizando uma atividade 

comercial e objetivando o lucro e a busca por uma missão social, que se assemelha mais à atividade 

de uma organização sem fins lucrativos. Se nota uma cultura organizacional híbrida, com uma 

busca constante pelo equilíbrio entre as tensões da criação de valor social e econômico. 

(BATTILANA, 2018) Nesse sentido, uma adversidade a ser enfrentada e controlada é a 

possibilidade de um desvio da missão social. Segundo Ometto (2019) uma ‘mission drift’ pode 

ocorrer quando há ganho de escala em negócios sociais, e uma profissionalização que traga maior 

cobrança por resultados financeiros, principalmente quando existe o envolvimento de investidores. 

(OMETTO et al., 2019) O autor propõe que o equilíbrio das missões deve ser constantemente 

relembrado e pode ser operacionalizado por meio de dinâmicas institucionais como espaços abertos 

de trocas entre as pessoas.  

 

Justamente por essa possibilidade, existe uma discussão sobre a distribuição ou não de lucros. 

Yunus (2010) defende que o negócio não pode priorizar o lucro e precisa focar exclusivamente a 

fornecer benefícios sociais para não desviar da sua missão original. Em contraponto, na tradição 

americana dos negócios sociais existe esse fator de mercado que possibilita a atração de 

investimentos, podendo ser determinante para que os negócios sociais garantam sustentabilidade 

financeira e até ganhos de escala. (CHU, 2007 apud BARKI et al. 2015; COMINI; BARKI; 

AGUIAR, 2012) 

 

Comini (2016) constata que majoritariamente os negócios sociais são mais voltados a questões 

sociais do que ambientais, identificando um desafio e oportunidade para o desenvolvimento de 

organizações que conciliem valor social e ambiental (COMINI, 2016). A autora propõe um modelo 

analítico, apresentado no Quadro 1 - Modelo analítico de Negócios Sociais, compilando dimensões e 

fatores dos negócios sociais. A partir da identificação das características de cada organização, é 

possível enquadrar as organizações enquanto mais aderentes à uma lógica de mercado ou à uma 

lógica social. Uma forma interessante de organização que contribui para inclusão social é o modelo 

de cooperativa, que apresenta oportunidade de gestão inclusiva e com viés social, de acordo com a 

função social da reciclagem reconhecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

(GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2006) 
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  Fatores Lógica de Mercado Lógica Social 
F

IN
A

L
ID

A
D

E
 

Objetivo Principal 
Aproveitar uma oportunidade de 

mercado 
Resolver um problema socioambiental 

Oferta 
Bens e serviços voltados ao consumo da 

população 

Bens e serviços voltados para 

necessidades básicas da população ou que 

conservem a biodiversidade 

Intencionalidade 

Geração de valor social é um 

componente importante, mas não 

essencial 

Geração de valor socioambiental é o core 

business do negócio 

Escala Fator relevante 
Replicabilidade é mais relevante do que 

escalabilidade 

C
A

D
E

IA
 D

E
 V

A
L

O
R

 

Clientes 
Os clientes pertencem a diversas classes 

sociais 

Predominantemente para segmentos da 

população que estão em situação de maior 

vulnerabilidade social 

Fornecedores 
Os critérios para escolha são preço e 

qualidade 

Procura-se contratar segmentos da 

população que estão em situação de maior 

vulnerabilidade social 

Colaboradores 
Não há nenhuma prioridade na 

contratação 

Prioridade para segmentos da população 

que estão em situação de maior 

vulnerabilidade social 

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

 

Processo Decisório 
Não há mecanismos institucionais para 

participação coletiva 

Há mecanismos institucionais para 

participação coletiva das comunidades 

com as quais o empreendimento atua 

S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
E

 

F
IN

A
N

C
E

IR
A

 

Distribuição de 

lucro 
Distribuição de dividendos 

Lucro é totalmente investido no 

empreendimento 

Valor Econômico 
Todos os recursos são provenientes da 

venda de produtos e serviços 

Depende de doações e/ou contribuições 

institucionais para desenvolver sua 

atividade principal 

Quadro 1 - Modelo analítico de Negócios Sociais 

Fonte: COMINI (2016, p. 54) 

 
Na análise dos tópicos apresentados, o termo cadeia de valor, embora traga os subtópicos de clientes, 

fornecedores e colaboradores, será considerado ao longo do estudo como um conceito que incorpora a 

cadeia de suprimentos. Isso pelo enfoque da operacionalização de redes de suprimento eficientes, mais 

do que a busca pela captura e maximização de valor financeiro. (HOLWEG; HELO, 2014) 

 

Alinhado à essa modalidade que busca concomitantemente o lucro econômico e a geração de valor 

socioambiental, surge o Sistema B. Essa organização tem como missão redefinir o sucesso nos 

negócios, fomentando um movimento para que as empresas não mais concorram para serem as 
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melhores do mundo, e sim as melhores para o mundo. (SISTEMA B BRASIL, 2020) Disponibiliza 

uma avaliação de impacto, para que as empresas meçam e possam gerenciar seus impactos para 

alcançar essa missão híbrida de prosperar nos negócios e tenham uma ação positiva onde estiver 

inserida. 

 

2.7 Matriz de Amarração da Revisão de Literatura  

Conceito/ 

Constructo sobre o 

qual se escreveu 

Autores que escreveram 

sobre o tema 

Principais tópicos abordados 

pelos autores 

Relação com questão 

de pesquisa ou 

objetivo 

Economia Circular 

Ghisellini; Cialani; Ulgiati, 

(2016); Geisendorf; Pietrulla, 

(2018); Sehnem et al., (2019); 

Kruglianskas et al., 2018); 

Sandin; Peters, (2018); Stahel 

(2016); Kirchherr; Reike; 

Hekkert, 2017); Korhonen et. 

al (2018); Batista et al. 

(2018); EMF (2013); 

Geissdoerfer (2017) 

- restaurativa e regenerativa 

- design (para longa duração, 

ecodesign, cradle to cradle) 

- fechamento de ciclos de materiais 

e de energia (logística reversa, 

closed loop) 

- ecoeficiência, ecologia industrial, 

simbiose industrial 

- reparo, reutilização, remanufatura, 

recondicionamento e reciclagem 

- novos modelos de negócios 

- Que conceitos 

oferecem alternativas 

ao modelo atual de 

produção e consumo 

linear? 

Logística Reversa e 

Closed Loop Supply 

Chains 

Batista et al., (2018); Rogers; 

Tibben-Lembke, (2001)  

- retornar produtos dos 

consumidores para os produtores 

- recuperação de valor 

- possibilitar a destinação final 

adequada 

- fluxos logísticos tradicionais e 

reversos 

- ciclos de vida completos 

- Que instrumentos que 

facilitam a jornada 

rumo à Economia 

Circular 

Cradle to cradle e 

Design para o meio 

ambiente(ecodesign) 

McDonough; Braungart, 

(2002); Stahel (2016); 

Sehnem et al., (2019); 

Geisendorf; Pietrulla, (2018) 

Ghisellini; Cialani; Ulgiati, 

(2016) 

- conceito de design que permite 

uso dos materiais em ciclos 

potencialmente infinitos 

- produtos desenhados pensando em 

seus próximos usos 

- elimina a ideia de lixo 

- performance ambiental 

- design para desmontagem 

- modularidade 

 - Como desenhar um 

produto com melhor 

performance ambiental 

e menor impacto? 

Simbiose Industrial 

e ecoeficiência 

Ghisellini; Cialani; Ulgiati, 

(2016), Sehnem et al., (2019) 

- colaboração entre empresas e 

indústrias 

- cooperação em busca de 

benefícios mútuos 

 - Que arranjos podem 

ser feitos em busca de 

eficiência? 
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Conceito/ 

Constructo sobre o 

qual se escreveu 

Autores que escreveram 

sobre o tema 

Principais tópicos abordados 

pelos autores 

Relação com questão 

de pesquisa ou 

objetivo 

Inovação: para a 

sustentabilidade e 

em modelos de 

negócios 

Adams et. al (2016), Stahel-, 

(2016); Geisendorf; Pietrulla, 

(2018); Geissdoerfer et al., 

(2020) 

- inovação incremental: interna, 

foco em eficiência 

- otimização operacional 

- transformação organizacional 

- inovação radical: construção de 

sistemas 

- servitização da economia 

- maior valor no uso e experiência 

do que na posse 

- economia do compartilhamento 

- Inovar em busca de 

mudança 

- Quais alternativas 

existem para o modelo 

tradicional de negócios 

vigente? 

Negócios com 

impacto social 

Comini; Barki; Aguiar, 

(2012); Moura; Comini; 

Teodósio, (2015); Santos 

(2012); SEBRAE (2017); 

Battilana (2018) 

- resolver um problema 

socioambiental via lógica de 

mercado 

- conciliar resultado financeiro e 

socioambiental 

- inovação e criação de valor social 

- organização híbrida 

- tensões no equilíbrio entre as 

missões 

- As empresas 

estudadas possuem 

missão dupla, de 

resolver um problema 

socioambiental por 

meio da lógica de 

mercado. 

Quadro 2 - Matriz de amarração da revisão de literatura 

Fonte: Elaboração da autora 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Segundo Gil (2008), pesquisa social se caracteriza por um processo que, utilizando a metodologia 

científica, possibilita a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. Nesse 

contexto, pesquisa é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico, 

cujo objetivo fundamental é descobrir respostas para problemas, mediante o emprego de 

procedimentos científicos. (GIL, 2008) Ainda segundo esse autor, a pesquisa conduzida se 

classifica como descritiva, pois tem o objetivo primordial descrever características de determinada 

população ou fenômeno. 

 

Esse estudo segue metodologia de pesquisa qualitativa, que segundo Creswell (2007), usa métodos 

múltiplos que são interativos e humanísticos e é fundamentalmente interpretativa. Ou seja, o 

pesquisador faz uma interpretação dos dados, além de ver vos fenômenos sociais holisticamente. 

(CRESWELL, 2007). Utiliza o método dedutivo, que de maneira clássica, se compreende como o 

método que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. (GIL, 2008) 

 

Adicionalmente, apresenta uma abordagem em grande parte positivista, por levar em consideração 

fatos, acima de impressões e no qual a pesquisadora manteve, na medida do possível, externa ao 

processo de coleta de dados e sem interferência de valores.  (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 

2009) 

 

Metodologia  Qualitativa 

Filosofia de pesquisa Positivista 

Abordagem Dedutiva 

Estratégia de Pesquisa  Estudo de casos múltiplos 

Perfil do Estudo de Caso Descritivo 

Unidade de Análise  
Contribuições de modelos de negócios que 

promovem ciclagem ou reciclagem de têxteis  

Técnica de Coleta de Dados Entrevistas 

  Análise documental 

Quadro 3 - Metodologia de pesquisa utilizada pela autora 

Fonte: elaborado pela autora 
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3.1 Justificativa para a escolha do método 

Considerando que a metodologia utilizada para a pesquisa é a qualitativa, optou-se pela estratégia 

do estudo de caso para conduzi-la. Essa técnica foi escolhida, pois nela o pesquisador explora em 

profundidade um programa, um fato, uma atividade, um processo. (CRESWELL, 2007) 

 

Segundo Yin, (2001), essa estratégia é a mais adequada nos casos de perguntas “como” e “por 

que”, quando o pesquisador não possui muito controle sobre os eventos e quando se foca em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. O autor afirma que essa 

técnica auxilia na compreensão de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. 

(YIN, 2001). Na tabela abaixo estão sumarizadas as condições de Yin, (2001) para a utilização de 

cada estratégia, levando em consideração o tipo de questão de pesquisa proposto, a extensão de 

controle que o pesquisador tem sobre eventos comportamentais efetivos e o grau de enfoque em 

acontecimentos históricos em oposição a acontecimentos contemporâneos. 

 
Estratégia  forma de questão de 

pesquisa  

exige controle dos eventos 

comportamentais  

focaliza eventos 

contemporâneos  

Experimento  Como, por quê?  Sim  Sim  

Levantamento  Quem, o quê, onde, 

quantos, quanto?  

Não  Sim  

Análise de arquivos  Quem, o quê, onde, 

quantos, quanto?  

Não  Sim/não  

Pesquisa histórica  Como, por quê?  Não  Não  

Estudo de Caso  Como, por quê?  Não  Sim  

Quadro 4 - Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa 

Fonte: YIN, 2001, p.24 

 

A escolha do método se deu, pois um “estudo de caso permite uma investigação para se preservar 

as características holísticas e significativas dos eventos da vida real - tais como [...] processos 

organizacionais e administrativos” (YIN, 2001, p. 21) e se caracteriza por uma “investigação 

empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida-real” (YIN, 2001, p. 32).  
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3.2 Critérios para seleção do caso 

Tendo em vista a aplicação de estudos de caso com a função de “descrever uma intervenção e o 

contexto na vida real em que ela ocorre” (YIN, 2001), buscou-se identificar possíveis empresas nas 

quais fosse possível realizar a pesquisa. 

A princípio, para a determinação dos estudos de caso foi realizado um processo de investigação 

para escolher empresas que realizassem o emprego de princípios de circularidade nos seus 

negócios. É fato que há muito mais exemplos fora do país, e que mesmo na América Latina o 

movimento da Economia Circular se encontra em estágio bastante inicial. Percebe-se iniciativas 

e discussões, como é o caso do Hub de Economia Circular no Brasil, constituído por 

especialistas no tema e empresas interessadas no assunto, ainda em processo de formação. O 

maior desafio, no entanto, é encontrar empresas que façam uma aplicação mais abrangente dos 

conceitos, visto que o que se encontra são projetos especiais, projetos pilotos e não uma 

abordagem holística do tema. 

Após busca inicial em portais que tratam do tema, foi possível constatar que grandes empresas, 

principalmente multinacionais, realizam a aplicação desses princípios via projetos específicos. 

Considerando seu porte e complexidade, essa abordagem é bastante válida, pois caso se mostre 

vantajosa, a empresa pode realizar a escalada ou roll out dessas iniciativas. Na outra 

extremidade, exemplos de negócios que se baseiam na economia circular de maneira mais 

completa geralmente são startups que nascem com esse propósito de solucionar algum problema 

social ou ambiental, caracterizando-se muitas vezes como negócio sociais. (COMINI; BARKI; 

AGUIAR, 2012)  

Após conversas com especialistas, e pela proximidade da pesquisadora com o setor têxtil, ficou 

evidente que essa era uma indústria na qual as ações para uma nova forma de produção e 

consumo eram urgentes e necessárias. É perceptível que estejam surgindo iniciativas nesse 

sentido, com o sucesso de brechós online como é o caso do Enjoei que recentemente abriu seu 

capital, o Repassa ou o mais recente Troc, adquirido pelo grupo Arezzo. Eles estimulam que 

peças em boas condições ganhem novos ciclos de uso, evitando que acabem em aterros e virem 

resíduo têxtil, sendo que ainda tem serventia. Essas iniciativas promovem o reuso e a 

manutenção das peças em seu maior nível de utilidade por mais tempo, além de movimentar a 
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economia e evitar que sejam adquiridas peças novas, que utilizam recursos virgens. Nessa 

mesma linha, grandes varejistas oferecem em suas lojas caixas de recolhimento de roupas usadas 

que são encaminhadas para doação ou reciclagem, dependendo de seu estado de conservação.  

Dentro desse ecossistema, encontra-se a Retalhar, negócio social que realiza a logística reversa 

de uniformes profissionais. A empresa é parte do Sistema B e desempenha um importante papel 

da gestão de resíduos têxteis pós consumo. Como empresa parceira para quem busca adquirir 

tecidos e retalhos, indicam em seu site outro modelo de negócios atuante em manter materiais  

têxteis úteis por mais tempo, o Banco de Tecido. Definiu-se então que seriam esses os estudos 

de caso, devido a importância da atuação de empresas nesse segmento e também pela 

possibilidade de acesso aos dados, por um contato pessoal prévio com o empreendedor da 

Retalhar, fator levantado por Yin (2001) como um dos critérios para seleção dos casos.  

A escolha por esses estudos de caso foi reforçada pelas publicações e iniciativas conduzidas 

pela Ellen MacArthur Foundation nesse tema. Como organização referência para a promoção 

da Economia Circular, lançou o relatório A New Textiles Economy: Redesigning fashion’s future 

em 2017 que faz parte de sua iniciativa Make Fashion Circular (Faça a Moda Circular). Dentro 

dessa iniciativa, lançou nesse ano o The Jeans Redesign, diretrizes para a produção de moda 

circular focada nas peças jeans, conhecidas por seu alto potencial de impacto, e que já estão 

sendo empregadas por diversas marcas globais. 

3.3 Técnica de coleta de dados 

Para a coleta de dados, deve-se estabelecer as fronteiras para o estudo, coletar informações através 

de observações e entrevistas desestruturadas (ou semi-estruturadas), documentos e materiais 

visuais, bem como estabelecer o protocolo para registrar informações. (CRESWELL, 2007) 

Nesse estudo, realizou-se a revisão de literatura focada nos temas dos negócios sociais e economia 

circular. Outras temáticas relacionadas à sustentabilidade empresarial e desenvolvimento 

sustentável, além de inovação também foram levadas em consideração. Dessa forma, se objetivou 

desenvolvimento de uma estrutura teórica para o estudo de caso a ser conduzido. (YIN, 2001) 

 

Os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas com empreendedores sociais que tem 

como setor de atuação o universo têxtil. Essas entrevistas foram norteadas por um roteiro 
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construído com base na revisão de literatura, possibilitando o levantamento de dados relevantes 

para a análise.  

 

Adicionalmente, se analisou os sítios eletrônicos de ambas empresas estudadas, além de materiais 

internos enviados. Também se realizou uma pesquisa sobre as empresas na mídia digital.  

 

3.4 Projeto do estudo de caso 

A pesquisa necessita de um projeto que “é a sequência lógica que conecta os dados empíricos às 

questões de pesquisa iniciais do estudo e, em última análise, às suas conclusões.” (YIN, 2001, p. 

41) Para o autor, há cinco componentes importantes: 1. as questões de um estudo; 2. suas 

proposições (caso haja); 3. sua(s) unidade(s) de análise; 4. a lógica que une os dados as proposições; 

5. os critérios para se interpretar as descobertas. Esses elementos estão contemplados, 

respectivamente, na questão de pesquisa, nos objetivos de pesquisa, nos estudos de caso das 

empresas selecionadas, no modelo de avaliação de modelos de negócios sociais acrescido dos itens 

de sustentabilidade ambiental e das análises verticais e horizontal. 

 

3.5 Desenvolvimento do protocolo para o estudo de caso 

O “protocolo para o estudo de caso contém o instrumento, mas também contém os procedimentos e as 

regras gerais que deveriam ser seguidas ao utilizar o instrumento.” (YIN, 2001) O autor afirma ser 

essencial seguir um protocolo para estudos de casos múltiplos, pois esse aumenta a confiabilidade do 

estudo, ao orientar o pesquisador no processo. Ainda segundo Yin (2001), um protocolo é constituído 

de: uma visão geral do projeto de pesquisa, dos procedimentos de campo, das questões do estudo 

de caso e de guia para o relatório do estudo de caso.  

 

3.5.1 Procedimentos de coleta de dados 

Yin, (2001) elenca as tarefas a serem seguidas pelo pesquisador ao coletar os dados que incluem 

obter acesso a organizações ou a entrevistados-chave, possuir os materiais necessários enquanto 

estiver no campo, desenvolver um procedimento para pedir orientação a pesquisadores ou colegas 
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caso precise, estabelecer as atividades de coleta de dados de maneira organizada e preparar-se para 

eventualidades como por exemplo mudanças na agenda dos entrevistados. 

 

Essas tarefas serão seguidas, por meio do cumprimento das seguintes etapas: determinação das 

fontes de informação, realização de contato com os profissionais a serem entrevistados, condução 

das entrevistas e execução dos procedimentos de análise dos dados. 

 

3.5.1.1 Fontes de informação e procedimentos prévios 

Os dados primários coletados para esse estudo se deram por meio de entrevistas individuais, de 

maneira remota. As fontes de informação foram os sócios e empreendedores dos negócios 

estudados. Nesse momento foram levantados dados descritivos das organizações e informações de 

acordo com o roteiro elaborado com base na revisão de literatura.  

 

Os dados secundários foram obtidos por meio da pesquisa nos sítios eletrônicos das organizações 

que proveram complemento para as informações institucionais, parcerias, clientes, dados sobre o 

posicionamento estratégico e o modelo de negócios. As redes sociais das empresas estudadas 

também serviram de fonte para informações. Também foram pesquisados sítios eletrônicos e 

publicações de instituições referência nos assuntos, objetivando o levantamento de conteúdos 

atualizados sobre negócios sociais e economia circular, além de relatórios de organizações setoriais 

para contextualização do setor têxtil no mundo e no Brasil. Também foi realizada uma pesquisa 

em publicações na mídia sobre as empresas estudadas e o setor. A revisão de literatura foi feita 

com base em artigos científicos provenientes das bases Ebsco, Science Direct e Web of Science. 

 

 

3.5.1.2 Realização das entrevistas  

As entrevistas foram conduzidas pela pesquisadora com os empreendedores por meio de 

plataformas digitais. Devido ao cenário de pandemia de COVID-19, não era recomendado realiza-

las presencialmente. Se deram de forma semiestruturada com base em um roteiro construído à luz 

da teoria pesquisada.  
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A entrevista com a Retalhar foi realizada no dia 12 de novembro de 2020 via teleconferência, 

enquanto com o Banco de Tecido ocorreram conversas nos dias 12 e 18 de novembro. Ambas 

foram gravadas com consentimento dos participantes à título de registro para posterior análise.  

Adicionalmente, com a flexibilização do Plano São Paulo de Contenção da Pandemia do Novo 

Corona Vírus, foi possível realizar uma visita à loja física do Banco de Tecido para conhecer o 

espaço e realizar uma conversa com o associado Olintho Malaquias, responsável pela área 

comercial e especialista em tecidos do Banco.  

Os entrevistados foram: 

• Jonas Lessa, diretor executivo da Retalhar 

• Luciana Bueno, sócia fundadora do Banco de Tecido 

 

3.6 Procedimentos de análise de dados 

Nos estudos de caso, os procedimentos analíticos são primordialmente de natureza qualitativa. 

Nessa metodologia, recomenda-se a organização dos dados selecionados de forma a possibilitar a 

análise sistemática das semelhanças e diferenças e seu inter-relacionamento, podendo ser 

constituída por textos, diagramas, mapas ou matrizes que permitam uma nova maneira de organizar 

e analisar as informações. (GIL, 2008) 

 

Em concordância com o autor mencionado, para Yin, (2001), a análise de dados consiste em 

examinar, categorizar, classificar em tabelas ou recombinar as evidências tendo em vista 

proposições iniciais de um estudo. O autor afirma que para a análise do estudo de caso, uma das 

estratégias mais recomendadas é o emprego da lógica de adequação ao padrão, comparando um 

padrão fundamentalmente empírico com outro de base teórica. Caso os padrões coincidam, os 

resultados podem ajudar o estudo de caso a reforçar sua validade interna. (YIN, 2001) Por isso, 

utilizou-se como modelo teórico o proposto por Comini (2016), apresentando blocos de análise 

quanto à finalidade do negócio, sua cadeia de valor, a governança empregada e a sua 

sustentabilidade financeira; acrescido de análises sobre inovação e sustentabilidade ambiental 

advindas da revisão de bibliografia. Na análise da sustentabilidade ambiental considerou-se 

elementos da Economia Circular que foram selecionados de diversos autores que tratam do tema, 

especialmente Sehnem et. al, (2019). 
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Seguindo a recomendação de Eisenhardt (1989), Yin, (2001) e Gil (2008), foi realizada essa 

comparação entre literatura e os estudos de caso de forma a seguir uma lógica vertical, 

apresentando e analisando cada caso, e uma análise horizontal, comparativa entre eles. O Quadro 5 

- Folha-sumário para análise vertical e horizontal dos casos estudados, a seguir, apresenta a estrutura 

dessa análise segundo Goode e Hatt (1977). 

 

CLASSE EMPRESA 1 EMPRESA 2 ANÁLISE HORIZONTAL 

Finalidade  ↓           →                               →  

Cadeia de Valor       

Governança       

Sustentabilidade Financeira       

Inovação       

Sustentabilidade Ambiental       

ANÁLISE VERTICAL  ↓     

Quadro 5 - Folha-sumário para análise vertical e horizontal dos casos estudados 

Fonte: Elaborado a partir de GOODE e HATT (1977, p. 404). 

 

Segundo Gil, (2008), a análise é cíclica ou simultânea à coleta de dados, pois o processo de análise 

inicia-se no momento da própria coleta sendo essas duas etapas se comunicam. O autor reforça que 

a principal ferramenta de análise é a comparação, com modelos, dados de pesquisa, revisão de 

literatura e entre os casos. Após a análise “a elaboração da conclusão requer uma revisão para 

considerar o significado dos dados, suas regularidades, padrões e explicações.“ (GIL, 2008) 
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4. ESTUDOS DE CASO 

O setor têxtil tem grande importância na economia global a nacional. Produz itens de vestuário que 

possibilitam aos consumidores vestimenta e proteção, expressando suas identidades e se 

posicionando na sociedade. No Brasil, é grande empregador, ficando em segundo lugar atrás de 

alimentos e bebidas, além de também ser o segundo maior gerador do primeiro emprego. Dados da 

ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil) revelam que em 2018 foram produzidas em média 

8,9 bilhões de peças (incluindo vestuário, meias, acessórios, cama, mesa e banho), o equivalente a 

1,2 milhões de toneladas. Para tal, foram empregadas 1,5 milhão de pessoas diretamente e 8 

milhões indiretamente. Desse total, 75% são de mão de obra feminina. Nesse mesmo ano, o 

faturamento da cadeia têxtil e de confecção chegou a US$ 48,3 bilhões. Globalmente o mercado 

movimentou USD 1,3 trilhões e empregou mais de 300 milhões de pessoas em 2017. (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2017) Segundo a ABIT, no Brasil encontra-se a maior cadeia 

têxtil completa do Ocidente, pois no país há desde a produção das fibras, como plantação de 

algodão, até os desfiles de moda na outra ponta, passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, 

confecções, além da presença do varejo consolidado. Essa afirmação por vezes é questionada pelo 

fato dessa cadeia ser pulverizada, com grandes redes de fornecimento com varejistas sendo as 

empresas focais, confecções e uma variedade de empresas subcontratadas, terceirizadas, 

quarteirizadas, afim de realizar todas as etapas de produção de uma peça. 

 

Toda essa face positiva de geração de empregos, movimentação da economia e papel na expressão 

das individualidades, no entanto, é acompanhada de diversos impactos sociais e ambientais. A 

forma de produzir e consumir atualmente coloca grandes pressões no meio ambiente, poluindo e 

degradando-o, pois se utiliza de maneira intensiva de recursos, estimando-se que mais de metade 

das peças de roupas produzidas sejam descartadas em menos de um ano. (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2017; LUO et al., 2021). Com o advento do fast fashion, modelo de produção em 

massa que pressupõe o lançamento de coleções com extrema rapidez, faz com que os 

consumidores, ávidos por novidades, adquiram produtos de forma impensada e excessiva.  

 

À luz desse contexto, surgem empresas com a intenção de contribuir para a solução da questão do 

resíduo têxtil gerado em demasia no modelo de produção e consumo vigente.  
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4.1 Caso Retalhar 

4.1.1 Apresentação da empresa 

A Retalhar surgiu de uma inquietação do biólogo Lucas Corvacho, cuja família é proprietária de 

uma confecção de uniformes profissionais. O jovem começou em 2012, desenvolvendo projetos e 

iniciativas voltadas para questões ambientais e socioculturais dentro da empresa da família e 

percebeu que haviam lacunas do setor têxtil relacionadas a resíduos, além de várias oportunidades 

sociais. Inicialmente passou a trabalhar com retalhos da confecção, enviando-os para cooperativas 

de costureiras, e posteriormente, por demanda de clientes, com a logística reversa dos uniformes 

corporativos. Foi seu amigo de infância Jonas Lessa, à época estudante de gestão ambiental, ao 

juntar-se à Lucas em 2013, que identificou que o trabalho que estava sendo realizado se tratava de 

logística reversa, tema de uma aula de gestão de resíduos que tivera na faculdade. Formalmente a 

empresa fora constituída em novembro de 2014, tendo recentemente celebrado 6 anos de 

existência.  

 

A estrutura é modular e flexível, contando com 2 sócios, Jonas e Leonardo e mais três pessoas. 

Esse é considerado o ‘núcleo duro’ da empresa. Há também outros colaboradores que atuam por 

demanda, como designers gráficos e consultores de operação, totalizando 10 pessoas. O fundador 

Lucas não atua mais no dia a dia da empresa. Atualmente, ficam localizados em um galpão na Lapa 

de Baixo, zona Oeste de São Paulo.  

 

Nesse mesmo local está a Yougreen, uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis que é 

subcontratada da Retalhar. Uma área do galpão é reservada para as operações da Retalhar, que paga 

um valor fixo por essa área e um valor variável por quilograma pelo serviço de beneficiamento 

desses materiais têxteis. Os cooperados realizam a triagem e separação dos uniformes pós consumo 

recebidos, fazendo a retirada de aviamentos (como botões e zíperes) e descaracterização de 

logomarcas corporativas.  

 

Desde o início, já atenderam mais de 100 empresas e até o novembro de 2020, já haviam atendido 

por volta de 70 naquele ano. A consequência desses serviços prestados foi que a Retalhar já deu 

uma destinação correta a 162 toneladas de resíduos têxteis. Esse resultado de 6 anos de trabalho 
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ainda se apresenta de maneira tímida na solução da questão dos resíduos têxteis no país, 

considerando que o Brasil produz 80 mil toneladas de uniforme por ano. (cálculo estimado pela 

própria Retalhar com base em dados da Abit) Todos esses contratos firmados por clientes levaram 

a empresa a ter um faturamento de R$700 mil em 2019, com expectativas de que o número de 2020 

seja maior.  

 

Desde o início, a Retalhar buscou uma rede de apoio, fazendo parte do portfólio da NEsST Brasil, 

onde permanece até hoje. Participou de 2 ciclos de aceleração com a Worth a Million, além de 

fazer parte do programa de organizações socias da Fundação Dom Cabral durante 2 anos. Também 

participou da primeira turma de fellows da Yunus and youth e mais recentemente fazem parte da 

Summit, organização americana e do programa da ONU de consumo consciente chamado One 

Planet. Além disso, são um negócio social e certificados como empresa B (SISTEMA B BRASIL, 

2020) e tem meta de assinar o pacto global ainda até o fim de 2020.  

 

Atualmente, seu portfólio se constitui das frentes de Destinação Correta e projetos de Economia 

Circular. Na primeira frente de atuação, realizam a descaracterização, feita por mão de obra 

inclusiva e especializada, e então destinam o tecido à reciclagem. Isso envolve etapas de trituração, 

desfibramento e reinserção no setor produtivo. Em sua maioria são utilizados na construção civil e 

indústria automobilística. Os projetos de Economia Circular ocorrem a partir do entendimento das 

necessidades e oportunidades existentes nas empresas. Após isso, desenvolvem soluções 

inovadoras para o pós-consumo dos uniformes, almejando criar, conjuntamente com os clientes, 

um projeto personalizado de economia circular. Dessa forma, buscam espalhar a conscientização 

ambiental com exemplos práticos. 

 
Natureza Jurídica  Limitada, Empresa de pequeno porte (EPP) 

Atuação  Grande São Paulo 

Fundador(es)  Lucas Corvacho 

Ano de Fundação  2014 

Número de Funcionários  10  

Faturamento 2019 R$ 700.000  

Quantidade de têxteis recebidos  162 toneladas recebidas desde o início 

Quadro 6 - Perfil Retalhar 

Fonte: elaboração da autora 
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4.1.2 Análise segundo o Modelo analítico de Negócios Sociais 

Utilizando como base o modelo de Comini (2016), analisou-se a Retalhar com relação à sua finalidade, 

cadeia de valor, governança e sustentabilidade financeira para identificar se sua atuação enquanto 

negócio social se classifica mais próxima a uma lógica de mercado ou à lógica social. 

4.1.2.1 Finalidade 

Segundo o entrevistado, o objetivo principal da empresa é resolver um problema socioambiental. A 

implementação de projetos sociais e culturais, inaugurando um setor de sustentabilidade na empresa 

familiar se deu somente por propósito de Lucas. Com a evolução e organização desse trabalho, o 

surgimento da Retalhar consolidou sua missão de viabilizar a gestão responsável inovadora e 

inclusiva de resíduos têxteis.  

 

A motivação primeira, é, portanto, socioambiental. A demanda do mercado em atender a necessidade 

de destinação de uniformes foi posterior, trazendo a oportunidade de viabilizar a operação, atendendo 

uma necessidade das empresas, aliada à solução de um problema ambiental, sendo solucionado de 

forma a ter impacto social. Isso fica evidente na fala de Jonas: “Nossa missão é ambiental, só que 

dentro da nossa missão, nós nos desafiamos a criar soluções inclusivas, a encontrar meios sociais 

para um fim ambiental. Não é gerar inclusão social por meio de resíduo têxtil, a missão é resolver 

a questão têxtil, com uma solução inclusiva.” A oferta de serviços que caracteriza a atuação da 

empresa tem a intenção de reduzir o volume de resíduos têxteis enviados à aterros e aumentar o 

que é reinserido, favorecendo uma gestão responsável. E para eles, o responsável representa o 

contrário da externalidade, pois acreditam que se aquele resíduo gerado é inerente à atividade 

econômica de uma indústria que lucra com sua atividade, é preciso se responsabilizar e não destinar 

tudo a um aterro e compartilhar o problema com toda a sociedade. 

 

E é por isso que, ao classificar a intencionalidade da empresa, pode se afirmar que a geração de 

valor socioambiental está no core business do negócio. “Se não tiver, não faz sentido pra mim. Na 

minha cabeça é automático.” Segundo a empresa, pensando em sobrevivência e crescimento, cada 

vez mais é estratégico estar conectado às grandes indústrias que estão inovando no tema da 
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sustentabilidade. Afirmam que caso tenham que tomar decisões nas quais o impacto positivo 

gerado possa ser afetado, pensam em formas de compensá-lo.  

 

Afirmam que a escala é limitada pelas características do negócio, trabalham com roupas pós 

consumo, formadas por uma mistura muito íntima de materiais muito diversos. Acreditam também 

que nenhuma solução que apresentem será realmente replicável, por causa das particularidades de 

cada caso. No geral, no entanto, veem que há mais relevância na replicabilidade do que escala, por 

que é possível replicar essa metodologia de particularização dos serviços. 

4.1.2.2 Cadeia de Valor 

Focando na cadeia de valor, o público alvo da Retalhar são empresas com mais de 10 mil funcionários. 

Idealmente empresas que tenham a sustentabilidade como um pilar transversal e que isso se traduza 

em compromisso público com a sustentabilidade. Atualmente menos de 5% da base de clientes é 

desse público ideal. Mencionam como principais a Lutha, confecção que originou a empresa, e 

com quem trabalham, pois um de seus clientes exigiu que o fornecimento de uniformes tivesse 

vinculado à logística reversa. Também atendem o Makro, Leroy Merlin, C&A, entre outras.    

 

Quanto à fornecedores, há uma prioridade para aqueles com práticas de responsabilidade 

socioambiental. Hoje ainda não existem critérios e processos formais a serem seguidos e esse 

padrão se dá devido à cultura da empresa e da seleção de colaboradores que tenham os valores da 

Retalhar incorporados. De maneira orgânica, a cadeia de valor se caracteriza como inclusiva no 

que é possível, e para aquilo que ainda não é, trabalham proativamente para que se torne. 

Mencionou o exemplo de que utilizavam os serviços de uma empresa de entrega por motocicletas 

para transportar documentos e que estão em negociação avançada com uma empresa que faz as 

entregas de bicicleta. O fato de os critérios não serem formalizados preocupa num cenário de 

crescimento, onde a coerência não bastará para manter essas práticas operantes.  

 

No campo das contratações, dos cinco funcionários do ‘núcleo duro’, dois são pessoas da periferia 

que estudaram em escola pública e esse fator foi levado em consideração na seleção. Além disso, 

na vaga aberta atualmente de estágio, um critério explicito é a questão da diversidade e inclusão. 

No primeiro formulário que o candidato preencher, pede-se que responda se se considera 
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representante de algum grupo sub-representado no ambiente corporativo convencional. A busca 

por funcionários, entretanto, não foca em pessoas em vulnerabilidade social.  

 

A cooperativa Yougreen, localizada no mesmo galpão e responsável por toda triagem de materiais 

recebidos, é parte importante dessa engrenagem. Materializam o emprego de mão de obra inclusiva, 

por terem nos cooperados a única força de trabalho da separação e retirada de aviamentos das peças 

recebidas. A relação entre as empresas é bastante próxima, e a Yougreen é também empresa B 

(SISTEMA B BRASIL, 2020). As cooperativas de costureiras também têm esse papel de inclusão, 

viabilizando a confecção de produtos advindos do resíduo têxtil de forma empreendedora.  

4.1.2.3 Governança 

No quesito governança, não há mecanismos institucionais para participação coletiva das 

comunidades com as quais o empreendimento atua. Destacam que se aproxima o momento da 

recertificação do Sistema B e que há a intenção de implementar uma prática alinhada a esse quesito.  

4.1.2.4 Sustentabilidade Financeira 

A fonte de receita principal são os serviços prestados pela empresa. A receita advém do valor pago 

pelo gerador do resíduo para logística reversa e produtos oriundos da logística reversa. Esse ano 

também houve algumas receitas do pagamento de comissões devido à intermediação comercial. 

Quando identifica que um cliente precisa de um produto que outro cliente tem a oferecer, cuida da 

burocracia da venda, sem envolvimento operacional. Essas intermediações comerciais 

representarem entre 5% e 10% faturamento do ano, sendo a logística reversa o principal. Não fazem 

a distribuição de lucros, sendo os sócios remunerados por um prolabore.  
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  Fatores Lógica de Mercado Lógica Social 
F

IN
A

L
ID

A
D

E
 

Objetivo Principal   

Motivação primeiramente socioambiental 

missão de viabilizar a gestão responsável 

e inovadora e inclusiva de resíduos têxteis 

Oferta   

Resolver um problema ambiental, a 

questão têxtil, desafiando-se a fazê-lo de 

forma inclusiva. Encontrar meios sociais 

para um fim ambiental. 

Intencionalidade   
Geração de valor socioambiental é o core 

business do negócio 

Escala   

Mesmo tendo particularidade específicas 

nos diferentes clientes, é mais importante 

replicar a metodologia do serviço do que 

ganhar escala. 

C
A

D
E

IA
 D

E
 V

A
L

O
R

 

Clientes 

Grandes empresas, com mais de 10mil 

funcionários (que gerem 10t de 

uniformes).  

 

Fornecedores   

Priorizam fornecedores com práticas de 

responsabilidade socioambiental. Ocorre 

mais por questões de cultura, do que de 

processos. 

Colaboradores 

Buscam replicar o censo Brasileiro em termos de representatividade. Nova vaga de 

estágio aberta busca contratar alguém que se considere representante de algum grupo 

sub-representado no ambiente corporativo convencional. Cooperados Yougreen.  

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

 

Processo Decisório 

Não, mas tem intenção de fazê-lo. 

Momento da recertificação B é a 

oportunidade de discutir e implementar 

ação nessa linha. 

  

S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL
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A

D
E

 

F
IN

A
N

C
E

IR
A

 Distribuição de lucro   Não há distribuição de lucros 

Valor Econômico 

Fonte de receita são os serviços 

prestados, recebem o valor pago pelo 

gerador do resíduo para logística reversa 

e produtos oriundos da logística reversa 

  

Quadro 7 - Modelo analítico de Negócios Sociais – Retalhar 

Fonte: Elaborado pela autora com base em COMINI (2016, p. 54) 
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4.1.3 Análise da inovação 

Antes da Retalhar entrar no mercado era convencionado e aceito por todos que o uniforme 

profissional não tinha uma solução, deveria ir pra aterro ou ser incinerado. Com o surgimento do 

negócio, foi trazida à luz uma outra possibilidade. Na visão da empresa, a inovação que entrega é 

realizar o serviço de destinação de uniformes agregando valor socioambiental. De maneira 

consciente, cobra um valor mais alto, justamente por esse benefício. É inovadora também no 

sentido de que a inverte a lógica desse serviço, pois não dão um fim no resíduo dos clientes, dão 

um novo começo a ele. O fato de incluírem cooperativas de costureiras da periferia da grande São 

Paulo no chamado grande mercado, inserindo-as, mesmo que indiretamente na cadeia de 

fornecimento de multinacionais, é inovador, pois no início de operação essa prática era pouco 

difundida.  

 

O trabalho com cobertores sociais é uma inovação da qual se orgulham.  Se trata da transformação 

do passivo ambiental de uma empresa em um ativo social. Não afirmam serem pioneiros, mas 

disseminaram essa inversão de lógica e acreditam trazerem uma grande contribuição por meio dela.  

 

4.1.4 Análise da sustentabilidade ambiental e elementos da Economia Circular 

Conforme relatado pelo entrevistado, a missão principal da empresa é solucionar um problema 

ambiental, o alto volume de resíduos têxteis gerados e que não são destinados corretamente. Para 

pôr em prática a sustentabilidade ambiental do negócio, há uma preocupação com os fornecedores 

presentes em sua base. A Retalhar realiza visitas em todos eles, observando questões de saúde e 

segurança do trabalho. Os critérios dessa avaliação não são formalizados e são flexíveis conforme 

o fornecedor, foi colocado que não exigem tanto de cooperativas de costureiras, por exemplo, pois 

entendem as dificuldades de estrutura e condições que enfrentam.  

 

Não monitoram e relatam o consumo de água, energia e emissões, pois sua atuação é 

primordialmente de escritório. Esse consumo é irrisório, comparado a uma operação industrial. 

Atualmente só possuem uma máquina de corte, que consome energia. A questão das emissões é 

um tema que irão se aprofundar, pela relevância que o tema tem ganhado. Quanto à resíduos, há 
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um monitoramento da porcentagem que entra na operação e é rejeito. Esse dado é acompanhando 

objetivando a redução da quantidade de rejeito com vistas na otimização do processo de corte das 

peças.  

 

A logística reversa está no centro das atividades da empresa, é dessa forma que viabilizam uma 

destinação correta ao grande volume de uniformes profissionais que não estão mais adequados para 

uso nessa função.  

 

Tem a intenção de testar novos modelos de atuação, como por exemplo consultoria em Economia 

Circular. Assim poderão aumentar o impacto nas empresas, pensando em soluções ambientais mais 

completas e eventualmente podendo auxiliar os clientes nessa solução, quando essa passar por 

destinação de uniformes corporativos e reinserção dos materiais em novos ciclos.  

 

O trabalho da Retalhar almeja, o quanto mais for possível, fechar o ciclo dos materiais. “O melhor 

é que aquela roupa, se ela está boa, que ela continue do jeitinho que está. E se a roupa não está boa, 

mas o tecido está, que aquele tecido seja aproveitado para um outro produto.” Já houve casos em 

que no momento da triagem, identificou-se que as peças ainda estavam boas e elas foram enviadas 

de volta à empresa. Já tiveram um momento em que descaracterizavam o uniforme e os vendiam 

‘second hand’, mas esse modelo foi abandonado, pois aumentava muito a complexidade da 

operação. Este não possibilitava dar vazão ao alto volume de uniformes que chegava ao galpão.  

 

Analisando a atuação da empresa dentro da lógica de favorecer uma transição para a Economia 

Circular e na hierarquia de destinações, o maior trabalho encontra-se no campo da reciclagem. 

Reconhecem que fazem um downcycling, ou seja, perde-se valor do material no processo, mas 

acreditam que no campo da influência, estimulam o upcycling.  Quando realizam a confecção de 

produtos com os resíduos dos clientes, percebem que o valor entregue é mais inspiracional. “Eu 

vejo esses produtos como ferramentas de conscientização. Eles materializam para as pessoas, 

independente se empresas ou não, a possibilidade de repensar a lógica dos processos.” A intenção 

da empresa de início seguia a máxima da preservação de valor dos bens o máximo possível. Devido 

ao grande volume recebido, por vezes tem de fazer essa escolha de não fazer uma triagem e 

separação tão minuciosa, enviando mais tecidos para reciclagem por uma questão de eficiência e 
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vazão da operação. Nesse mesmo tema, a máquina de corte de tecidos foi introduzida, pois era 

gasto um tempo muito alto com o processo de descosturar zíperes e botões. Esse preciosismo 

afetava a eficiência da operação e retorno financeiro, pois o ganho com a reciclagem desses itens 

não trazia a receita necessária para custear a hora de trabalho gasta com essa atividade. A empresa 

optou então por fazer cortes no tecido à máquina a fim de retirar esses aviamentos e enviá-los, 

envoltos ainda em um pouco de tecido, para coprocessamento. Nesse sentido, tomaram a decisão 

objetivando equilibrar os três pilares da sustentabilidade. “É a balança de três pratinhos, o social, 

o ambiental e o econômico. A gente adoraria trabalhar só pelo propósito, mas o propósito não paga 

as contas.” 

 

Dentre os projetos que fecharam o ciclo (close the loop), a Retalhar desenvolveu um pano de 

limpeza a partir das camisetas polo do uniforme de um de seus clientes, entregando algo útil. 

Fizeram um corte na altura do peito, outro um pouco abaixo da logomarca e uma costura pra fechar 

e devolviam para o cliente utilizar aquele tecido como pano de limpeza nas suas lojas. Dessa forma, 

o cliente cessou ou reduziu a compra de panos, que normalmente fariam para a limpeza de suas 

lojas, ao mesmo tempo que reduziram o envio de resíduos têxteis par aterro. 

 

Outro caso mais recente é confecção de sacolas de compras com o tecido das mochilas utilizadas 

por entregadores de aplicativo ifood que não estão mais boas. Essas sacolas trazem a cor e a 

logomarca da empresa, e demonstram uma oportunidade de reutilizar esse material que faz parte 

da mochila e que ainda tem condições de ser utilizado com outra finalidade, reduzindo o resíduo 

enviado para aterros.  A sacola foi utilizada para entrega de refeições no reality show Big Brother 

Brasil 21 da Rede Globo de Televisão, possibilitando a divulgação da ação nas redes sociais da 

Retalhar. 

 

Um outro exemplo bastante interessante foi o trabalho realizado para uma concessionária de 

rodovias. Foi constatado um problema, pois as gavetas com o dinheiro recebido nos pedágios 

precisavam ser transportadas para fora das cabines nas trocas de turnos. O acesso à cabine é feito 

por uma escada sem corrimão. Nesse trabalho de levar a gaveta sem que o dinheiro caísse, houve 

uma ocorrência de queda e a empresa precisou encontrar uma solução, para não colocar em risco 

os funcionários. Levou o desafio a Retalhar que desenvolveu uma bolsa para transporte dessa 
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gaveta, similar às usadas pelos carteiros, que fica na transversal e permite que se desça as escadas 

com as mãos livres, e que o dinheiro se mantenha nas divisórias. A bolsa é confeccionada com os 

uniformes antigos dos funcionários da concessionária e o projeto foi tão bem-sucedido que 

receberam uma encomenda de um novo lote de bolsas no ano seguinte. Esse caso demonstra a 

aplicação inovadora do resíduo de uniformes da empresa, transformando-os em algo útil.  

 

Outro desenvolvimento com esse propósito que fizeram foi um fio de desfibrado de uniformes, e 

uma amostra de tecido produzido com esse fio. A pandemia desacelerou esse processo de 

desenvolvimentos internos, mas eles têm a perspectiva de fazer tecido a partir de resíduo o quanto 

antes.  

 

Embora façam projetos com resíduos pós consumo que enviam a cooperativas de costureiras que 

os transformam em necessaires, mochilas, sacolas de mão, estojos, panos, porta ferramentas, entre 

outros, a grande maioria do material é desfibrado e é absorvido na indústria. Boa parte vira cobertor 

popular ou mantas para o setor automotivo e construção civil. Em 2020 foram feitos mais de 12 

mil cobertores populares, inclusive com uma ação em parceria com um clube de futebol, destinando 

os uniformes dos jogadores. O desejo da empresa, é sempre aumentar a qualidade ambiental do 

trabalho, porém é necessário o equilibro entre o impacto socioambiental gerado e o pilar econômico 

que precisa ocorrer. “Infelizmente isso é a maioria do que a gente faz e não o upcycling, por todo 

aquele balanceamento que precisa ser feito.” 

 

Segundo o entrevistado, os principais desafios e barreiras são mudar a lógica que impera no 

mercado e o mindset que permeia esse funcionamento. A busca por materiais e práticas mais 

sustentáveis esbarra no objetivo de redução de custos, que implica em menor qualidade. “O 

mercado está nivelado por baixo em relação à qualidade socioambiental. Esse é o grande desafio 

em trabalhar com um negócio social e economia circular, especialmente quando a gente tá falando 

de têxteis.” 

 

A indústria têxtil apresenta uma complexidade devido ao fato de que seus produtos são compostos 

por uma mistura muito íntima de materiais. A título de exemplo, há uma grande discussão e crítica 

das embalagens Tetra Pak, que são multicamadas, e que trazem diferentes materiais de forma 
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prensada dificultando sua reciclagem. A indústria têxtil, por sua vez, entrelaça fibras de material 

sintético com material natural, apresentando esse mesmo desafio. Mais ainda, o tecido constituído 

de uma variedade de matérias é costurado com outras misturas de materiais como zíperes, botões, 

e ainda podem ser bordados ou estampados.  

 

No campo das oportunidades, destaca que as Redes Sociais podem desempenhar um papel positivo 

no sentido de disseminar informações sobre a temática da economia circular. Tem o potencial de 

comunicar projetos, fazer com que as pessoas se conectem, não necessariamente à iniciativa, mas 

com os valores. Trazem esses temas à tona e tem um caráter inspiracional. Por outro lado, faz a 

ressalva que nesse ambiente virtual também ocorre a estímulo ao consumo e a reafirmação de uma 

lógica vazia de ter e ostentar.  

4.1.5 Análise vertical do caso 

Se caracterizam por Negócio Social, pois solucionam um problema da sociedade e do meio 

ambiente através da lógica de mercado. (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012) A finalidade primeira 

é solucionar a questão dos resíduos têxteis, e se utilizam de um modelo de negócio como meio para 

atingi-la. A geração de valor socioambiental é, portanto, crucial para a Retalhar. O core business 

da empresa se concentra na solução do descarte de tecidos e na sua destinação da melhor forma 

possível, além da busca por realiza-lo por meios que tragam benefícios sociais. Perseguem, 

portanto, objetivos financeiros e sociais conjuntamente, lidando com as tensões que esse modelo 

apresenta, em que é preciso executar um modelo comercial bem sucedido em equilíbrio com sua 

missão social. (BATTILANA, 2018) 

 

Também por usarem a força do mercado para solucionar problemas sociais e ambientais, foram 

certificados pelo Sistema B, organização que busca redefinir o conceito de sucesso nos negócios: 

sucesso não é mais ser a melhor empresa do mundo, e sim a melhor empresa para o mundo. A 

certificação envolve um longo e criterioso processo que avalia as políticas e práticas das empresas 

em relação a comunidade, trabalhadores, meio ambiente, governança e o próprio modelo de 

negócios. (BLAB, 2021) 
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No site afirmam gerar soluções ambientais com valor compartilhado, conceito cunhado do Porter 

& Kramer, por meio do qual o progresso econômico da empresa está conectado com progresso 

social. (PORTER; KRAMER, 2011) De fato, o negócio da Retalhar prospera quanto mais resíduos 

destina corretamente, reinserindo-os em novos ciclos e quando possível, gerando inclusão social. 

Os autores ressaltam o papel de empreendedores sociais na busca de soluções lucrativas para 

problemas da sociedade por não estarem engessados em um modelo tradicional de negócios. 

 

O fator escala foi classificado como importante, porém a replicabilidade do modelo de negócio é 

posta como mais vantajosa para a sociedade. Ambas possibilidades aumentariam o impacto de suas 

ações, (SANTOS, 2012) no entanto, a mentalidade de replicar o modelo de negócios é condizente 

com o contexto de empresa B e negócio social em que se inserem. 

 

Com relação a sua cadeia de valor, existe uma preocupação de ter fornecedores com boas práticas 

socioambientais, no entanto não há processo formal para tal. Afirmam que mantém as práticas, pois 

a seleção de colaboradores tem trazido pessoas alinhadas com a visão de sustentabilidade e que 

essa acabou se tornando uma questão cultural. Esse aspecto da seleção de membros e sua 

socialização é trazido por Battilana (2018) como um dos pilares relevantes a manutenção do 

modelo híbrido do empreendedorismo social. Apoiar-se somente na cultura organizacional, no 

entanto, pode representar uma fragilidade. A gestão sustentável da cadeia de fornecimento, que 

concilia a visão tradicional de busca por lucro e eficiência com gestão dos impactos aos 

stakeholders e meio ambiente, auxilia no cumprimento do propósito da empresa. (BRITO; 

BERARDI, 2010) O envolvimento e seleção de fornecedores com base em critérios ambientais 

favorece uma aproximação a um modelo de economia circular. (JIA et al., 2020) 

 

Na seleção de funcionários há também uma inclinação a priorizar grupos tradicionalmente 

marginalizados, porém ocorre movido pelo desejo de mudança da equipe e dos gestores, sem 

orientação e procedimento que o guie. Ainda na força de trabalho, a parceria com a cooperativa 

contribui para o caráter social do negócio. A atuação dos cooperados na triagem do material é uma 

forma de incluir essa mão de obra pouco especializada no mercado de trabalho. (GONÇALVES-

DIAS; TEODÓSIO, 2006) 
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A fonte de receita principal se dá pela execução do serviço de logística reversa, descaracterização 

e destinação de uniformes corporativos. Há também serviços complementares de confecção de 

produtos institucionais feitos a partir do tecido recebido. Houve nesse ano a prestação de serviços 

de intermediação comercial e o empreendedor explicitou a intenção de prestar consultoria em 

Economia Circular. Caso o volume de negócios aumente e surjam essas demandas, é preciso 

manter-se no foco inicial para que não ocorra o mission drift descrito por Ometto et al (2019) e as 

atividades da empresa desviarem de seu propósito inicial. (OMETTO et al., 2019) Não parece ser 

o caso, pois a atuação se mantém com o mesmo propósito de solucionar a questão de resíduos, de 

maneira ainda mais completa.  

 

A mesma preocupação se relaciona no tocante a investimentos. A empresa recebeu ofertas de 

aportes de investidores, principalmente aceleradoras, que são organizações que objetivam acelerar 

o sucesso de empresas com objetivos sociais (FISCHER; COMINI, 2012). Já recebeu algumas 

rodadas de investimento, afirmando inclusive ter que escolher a quem se associará, pois é 

necessária certa diplomacia para atender aos conselhos e direcionamentos de tantos parceiros, a 

fim de manter-se nos seus objetivos inicialmente propostos.  

 

Quanto à distribuição de lucros, não o fazem. Além de o negócio ainda não ter proporcionado um 

excedente, a forma de remuneração dos sócios é em pró-labore, estando mais próximo ao modelo 

de negócios sociais proposto por Yunus (2002, 2010) onde não há distribuição de dividendos. 

(BARKI et al., 2015) 

 

Também não implementaram modelos participativos de governança, um princípio presente em 

modelos de empreendedorismo social (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012), mas objetivam 

realizar algo nessa direção, motivados pela recertificação no Sistema B. 

 

De forma geral, se aproximam mais de uma lógica social de atuação no modelo de Comini (2016). 

 

Quando se fala de inovação, o modelo de negócios por si só se apresenta em formato inovador, 

pois não havia outro ator que focasse na solução do descarte adequado de têxteis pós consumo, 

especificamente uniformes, com esse foco de reciclagem, além da presença do viés social no 
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processo. Por incorporarem princípios de economia circular de forma a alavancar eficiência de 

recursos, se caracterizam como um modelo de negócios circular. (GEISSDOERFER et al., 2020) 

Mais especificamente, são uma start-up circular, pois incorporam estratégias de economia circular 

de forma a ciclar materiais, no caso promovendo a reciclagem dos resíduos têxteis.  Dessa forma, 

reduzem a entrada de recursos virgens em outros processos, e também reduzem o vazamento de 

resíduos e emissões de um sistema organizacional, no caso os processos de seus clientes. 

(GEISSDOERFER et al., 2020) Por esse caráter inovador e pelo atributo socioambiental presente, 

cobram um preço maior pelo serviço, que é pago por aqueles que necessitam e reconhecem valor 

na prática.  

 

O fato de inverterem a lógica ao não se colocarem como uma empresa que dá fim ao resíduo e sim 

um novo começo também é uma inovação, além da participação das cooperativas de costureiras, 

como forma de inclusão e de agregar valor na oferta de serviços. A logística reversa, muitas vezes 

vista somente como custo por gestores de grandes empresas, apresenta oportunidade de negócio e 

valorização do resíduo (GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2006). Trazem um modelo de 

negócios voltado para a extensão do valor do produto explorando o valor residual dos produtos já 

considerados resíduos. Por meio do retorno de produtos via logística reversa transformam esses 

materiais em novas formas de valor. (BOCKEN et al., 2016) O trunfo na criação de cobertores a 

partir de resíduos têxteis reside na transformação do passivo ambiental da empresa em um ativo 

social. Dessa forma, exploram o potencial das chamadas matérias primas secundárias, 

transformando em recurso valioso o que já era considerado resíduo. (DESELNICU et al., 2018) 

 

A fim de executar seu modelo de negócio, é preciso realizar a logística reversa dos uniformes das 

indústrias e empresas clientes, processo chave para a criação de valor, pois fomenta a colaboração 

entre atores da cadeia de valor e possibilita os processos de manufatura reversa. O valor é capturado 

à medida que se apresenta um potencial ambiental de reduzir a necessidade de matérias primas 

prevenindo a geração de resíduos. (GEISSDOERFER et al., 2020) 

 

Segundo relatório do Greenpeace (2017), essas iniciativas de logística de fim de vida e tecnologias 

para reciclagem precisam ser menos fruto da generosidade das empresas e tornarem-se 

mandatórias. Somente dessa forma, os custos atualmente externalizados seriam internalizados, 
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representando o real impacto dos negócios. Uma maior rigidez em leis de responsabilidade 

estendida do produtor traria mais investimentos e menos penalidades para os pioneiros nesse 

campo. Além disso, há um grande campo a ser desenvolvido com relação a tecnologias de 

reciclagem de fibras sintéticas e reciclagem química de vestuário pós consumo feito de fibras 

naturais. (GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017) 

 

Princípio fundamental da Economia Circular é preservar o valor dos produtos por maior tempo 

possível, conforme descrito na definição da Ellen MacArthur Foundation (2017). Há uma 

diferença, no entanto, entre estender a vida útil de um produto acarretado por um design com 

materiais com maior durabilidade ou seu reparo, aumentar a vida útil de partes desse produto, por 

meio de remanufatura ou aplicar práticas que encontrem novos usos para os materiais desse 

produto, ao final de seu ciclo de vida, através da reciclagem. Esse aspecto é apontado como uma 

tensão conceitual da Economia Circular, na qual há uma preferência por iniciativas voltadas para 

aumento da durabilidade dos produtos à reintrodução de suas partes. (SEHNEM et al., 2019)  

 

Nesse sentido, caso o produto ainda esteja bom, a melhor alternativa é que ele continue naquele 

estado, mantendo sua função por mais tempo. Na Retalhar, quando no momento de triagem são 

encontrados uniformes ainda em bom estado, já ocorreu de eles serem devolvidos ao cliente para 

que continuassem sendo úteis na sua função primeira. E se a roupa não está boa, porém o tecido 

ainda tem serventia, ele pode ser aproveitado para ser utilizado em outro produto, pelas mãos das 

costureiras cooperadas. Dessa forma, almejam quanto mais possível for, fechar o ciclo dos 

materiais, ou ‘close the loop’, buscando a minimização da geração de resíduos e a criação de valor 

no processo (SEHNEM et al., 2019).  

 

Exemplo de sucesso é o projeto de panos de limpeza feitos a partir das camisetas polo do uniforme 

de um cliente. Os uniformes que chegaram a seu fim de vida, proporcionaram matéria prima, por 

meio do tecido ainda em bom estado, para os panos de limpeza que seriam usados nas lojas do 

varejista. Foi iniciado um novo ciclo para esse material, ganhando uma nova utilidade para a 

mesma empresa. O mesmo caso ocorreu na sacola de compras feita a partir do tecido que revestia 

as caixas de entregadores do ifood. O produto em si não estava mais em bom estado (as caixas), 

porem o tecido ainda pôde ser aproveitado para outros usos, sendo ainda utilizado com caráter 
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reputacional, divulgando essa ação de reutilização do material e a preocupação ambiental atrelada. 

Em busca de uma Economia Circular, injetar esses materiais pós uso novamente no início de ciclos 

de vida de outros produtos favorece a redução de impactos ambientais e de custos de produção. 

(DESELNICU et al., 2018) 

 

O exemplo maior de reaproveitamento de tecidos atrelado à inovação foi o caso do 

desenvolvimento da bolsa para os operadores do pedágio de uma concessionária de rodovias 

utilizando o uniforme da empresa. Esse produto possibilitou transportar a gaveta contendo as notas 

e moedas para fora da cabine em ordem e garantindo a segurança do funcionário, a partir de um 

material que seria descartado. Esse projeto trouxe inovação social, pois agregou possibilidade de 

maior segurança e bem estar para o quadro de funcionários (GASPARIN et al., 2021) 

 

Há um trade off enfrentado, e por mais que a intenção de início seja manter os produtos em seu 

mais alto valor de utilidade por mais tempo, esse foco tornava o processo menos eficiente, frente o 

alto volume de têxteis recebidos. “Preservar o valor dos bens tem um custo hora homem e de espaço 

que é muito alto, muito maior que a possível receita gerada a partir disso”. No atual momento, caso 

venha algum uniforme em bom estado, já não conseguem mais parar a produção e enviar de volta 

ao cliente. Outro fator que complexifica esse processo de manufatura reversa, reinserção ou 

reciclagem é a mistura muito íntima de materiais que se apresenta em produtos. (NIINIMÄKI et 

al., 2020) Ocorre uma mistura entre materiais de ciclos biológicos e técnicos, inibindo a sua 

recuperação, sendo classificados como “híbridos monstruosos”. Na filosofia do cradle to cradle, 

produtos devem ser desenhados com vistas para que materiais de ciclos biológicos retornem à 

natureza e materiais de ciclos técnicos devem ser completamente reciclados, eliminando a ideia de 

lixo. (BOCKEN et al., 2016) A escolha por concentrar seu trabalho nos uniformes profissionais 

traz uma certa homogeneidade para o resíduo recebido para reciclagem, porém a variedade de 

materiais emaranhados ainda está presente, complexificando o processo.  

 

Para não perder eficiência e possibilitar o cumprimento da missão da empresa, a Retalhar contornou 

esses desafios adquirindo uma máquina de corte, agilizando a retirada de aviamentos dos tecidos, 

sem gerar perdas consideráveis. Dessa forma consegue dar vazão ao volume recebido, sem 

empregar uma mão de obra desproporcional no processo. De forma a equilibrar os pilares, 
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ambiental, social e econômico, foi preciso implementar essa solução. “A gente adoraria trabalhar 

só pelo propósito, mas o propósito não paga as contas.” 

 

O design desempenha um papel essencial na concepção de produtos mais sustentáveis. O desafio 

da separação dos diferentes materiais que estão emaranhados pode ser atenuado se essa questão for 

levada em conta na hora de se pensar e desenhar os produtos. A empresa não atua nessa etapa do 

ciclo de vida, porém como tem estreito relacionamento com a confecção de uniformes, uma atuação 

em parceria para o desenvolvimento de peças com maior reciclabilidade traria ganhos 

consideráveis. As estratégias de design para desacelerar ciclos e para fechar ciclos podem ser 

trabalhadas em parceria com a confecção, de modo a facilitar a reintrodução desses materiais ao 

final do ciclo de vida dos produtos. Nesse caso, o design para o ciclo biológico, focando no uso de 

materiais seguros e saudáveis que sejam biodegradáveis e possam iniciar novos ciclos como 

nutrientes biológicos. Além disso também podem ser aplicadas estratégias de design para 

durabilidade, em que se preze por qualidade e uso de materiais que não se desgastem ou estraguem, 

aumentando a vida útil dos produtos e também o design para desmontagem, em que materiais sejam 

mais facilmente separados, auxiliando o processo de reciclagem. (BOCKEN et al., 2016) 

 

A empresa, no entanto, já trabalha para o desenvolvimento de novos materiais a partir da matéria 

prima pós uso. Foi elaborado um fio feito de tecido desfibrado que resultou em um carretel do 

material. Ainda está em estágio inicial, mas é o início de uma atuação mais abrangente para 

reinserção do resíduo têxtil de outras formas em novos ciclos de uso. Essa iniciativa se caracteriza 

como eco inovação, pois objetiva o uso racional de recursos e se traduz em uma solução inovadora 

através da reciclagem. (IONESCU et al., 2017) 

 

A atuação da Retalhar se concentra atualmente na reciclagem de tecido. Assumidamente sabem 

que fazem downcycling, pois o tecido feito de desfibrado não possui as mesmas características de 

um tecido originado de matéria prima virgem. (MCDONOUGH E BRAUNGART, 2002; 

BOCKEN et al., 2016; KIRCHHERR; REIKE; HEKKERT, 2017) A qualidade é inferior e o uso 

limitado, sendo aplicado para fins alternativos como as mantas para construção civil, indústria 

automobilística ou enchimento, devido à essa redução na qualidade e falta de padrão. A 

manutenção desse trabalho, contudo, possibilita novos usos para os materiais têxteis agregando um 
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aspecto de conscientização. Nos casos onde desenvolvem com empresas produtos a partir de 

tecidos descartados, lançam luz sobre novas possibilidades e materializam que é possível repensar 

os processos da lógica corrente. O ideal seria que fosse possível realizar uma reciclagem completa 

ou até mesmo um upcycling. Existem iniciativas pontuais, porém a maioria dos uniformes 

recebidos acaba sendo absorvida pela indústria por conta do balanceamento entre os pilares social, 

ambiental e econômico. 

 

Entre as principais barreiras destaca-se a mentalidade vigente, ou seja, a lógica que impera no 

mercado. O grande desafio em trabalhar com um negócio social e economia circular, especialmente 

com têxteis é o fato de o mercado estar nivelado por baixo em relação à qualidade socioambiental. 

A qualidade exigida para produtos ainda não é possível de ser entregue em materiais reciclados 

devido à falta de tecnologia e desenvolvimento na área, e a qualidade dos processos no quesito 

ambiental também ainda deixam a desejar. Para prosperar, empresas precisam investir em 

tecnologia e marketing para conquistar os consumidores a consumirem produtos reciclados. 

(GEISENDORF; PIETRULLA, 2018)  

 

Ademais, no modelo e mentalidade atuais, os custos para cuidar das externalidades negativas são 

diluídos entre os agentes de mercado ou recaem no setor público, sem serem internalizados e 

considerados precificação da produção e do consumo. (BERARDI; DIAS, 2018) Não há estímulo 

para agir de outra forma, e aqueles que se movem em outra direção incorrem em altos custos e 

despendem energia considerável em prol dessa mudança. 

 

O fator já mencionado da mistura complexa de materiais diversos é outro ponto que dificulta a 

execução de iniciativas circulares no setor têxtil. O entrelaçar de fibras de material sintético com 

material natural, acrescido de estampas, bordados e aviamentos como zíperes e botões configura 

um enorme desafio. Nesse ponto, carece de iniciativas de design com foco em facilitar a separação 

e reciclabilidade, ou até mesmo uma busca maior por produtos feitos de monomateriais ou tipos 

mais uniformes. 

 

Uma oportunidade presente é a comunicação das práticas e disseminação dessas novas 

possibilidades de aplicação de um material que é considerado resíduo. Indústrias podem inverter a 
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lógica e agregar valor a um material que seria descartado, dando um destino ambientalmente 

correto a ele e viabilizando novos ciclos de uso.  

 

4.2  Caso Banco de Tecido 

4.2.1 Apresentação da empresa 

O Banco de Tecido foi fundado em 2015 por Lu Bueno, figurinista e cenógrafa, que na mudança 

para um novo ateliê, percebeu que tinha acumulado mais de meia tonelada de sobras de tecido ao 

longo de sua carreira. Dessa constatação surgiu a ideia de propor a outros parceiros da área que 

compartilhassem materiais, inaugurando assim essa iniciativa original dedicada a circulação de 

tecido de reuso. O empreendimento soluciona o problema dos resíduos têxteis oriundos de sobras 

de produção de tecelagens, confecções e ateliês, recolocando este material no mercado por meio 

de um sistema misto de troca e venda. É uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) e mantém sua loja 

e estoque localizados na Vila Leopoldina (Figura 11- Loja física do Banco de Tecido), São Paulo. Se 

autodenominam um sistema de circulação e reuso têxtil, “um banco que promove benefícios 

sociais, ambientais e econômicos. Um banco onde a moeda é o tecido.” Não se apresentam como 

um negócio social de maneira imediata, porém a missão dupla já está explicita nesse trecho da 

sessão “quem somos” do site citado. Além disso, Lu Bueno se reconhece como empreendedora 

social após os anos de estudo e experiência com o negócio e a temática. 
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Figura 11- Loja física do Banco de Tecido 

Fonte: fotografia de autoria da pesquisadora 

 

Existem outras duas unidades, uma em Porto Alegre e outra em Curitiba por meio de parcerias. 

Ambas têm somente um acordo de marca, não configurando-se como franquias ou filiais.  

 

Desde a fundação, já tiveram colaboração e parceria com muitas pessoas, e hoje contam com 7 

funcionários, dentre eles os dois sócios. Luciana detém 70% e Omar 30%, e são eles que encabeçam 

as operações, juntamente com o associado Olintho, especialista em tecidos. O faturamento, por 

serem uma empresa de pequeno porte, é por volta de R$500mil por ano. Tinham a intenção de 

crescer e fazer um avanço com o e-commerce, porém com a chegada da pandemia esses projetos 

foram tolhidos. A empresa passou por dificuldades, mas conseguiu se manter.  

 

O Banco possui por volta de 1500 correntistas, que são pessoas que circulam o tecido. Elas 

depositam e retiram, fazem seus cadastros e giram o sistema de correntistas. Também possuem 
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clientes da loja física e na loja online. Ao longo desses 7 anos, fizeram circular entre 25 e 30 

toneladas de tecido, levando em consideração troca e venda. “Isso é muito pouco perto do que tem 

pra circular. Somos infinitamente pequenos perto do que ainda pode crescer esse negócio e do que 

a gente poderia colaborar pra circulação de tecidos no Brasil.” 

 

A entrevistada contou que já receberam pequenos incentivos, mas o que mais agregou valor e 

conhecimento foram programas de mentoria pelos quais passou. Programas do SEBRAE, 

processos de mentoria do negócio com a C&A, que entregou um pequeno prêmio em dinheiro, e 

com a ASHOKA, além de alguns eventos. Atribui grande importância desses programas e 

processos para o desenvolvimento do negócio e para seu desenvolvimento como gestora e 

empreendedora. Citou também a grande valia da participação em um processo junto ao Centro de 

Estudos em Sustentabilidade da FGV (Fgvces) e à APEX, que focou o desenvolvimento de 

pequenas e médias empresas com atributos de sustentabilidade para exportação. Embora tenha se 

capacitado e trabalhado no modelo de negócios, o Banco de Tecido nunca recebeu um investimento 

financeiro. Os sócios que fizeram aportes, no início Luciana, e atualmente Omar. O negócio se 

sustenta, mas o aporte de dinheiro que tem sido feito hoje é para investimentos em desenvolvimento 

do negócio, como mentorias, desenvolvimento de sistemas, principalmente por estarem 

desenvolvendo o e-commerce. Da experiência da empreendedora, fica evidente a falta de interesse 

das grandes empresas do segmento têxtil em fazer investimentos financeiros em pequenas empresas 

que tragam soluções inovadoras. Já participaram de rodadas de negócio e o modelo do Banco é 

bem visto, porém um investimento nunca fora concretizado.  

 

Não contam com nenhum tipo de selo ou certificação, pois um empecilho para isso é que não 

conseguem garantir a origem do tecido. Sabem que a maioria dos tecidos é proveniente de China e 

não tem como rastrear e saber exatamente de onde vem e em que condições fora feito.  A intenção 

do Banco, no entanto, é justamente essa: receber todo tecido que seria jogado fora, sem 

preconceitos. Elaboraram um selo de uso que diz única e exclusivamente que aquele tecido se trata 

de sobra têxtil, que não foi comprado novo, regular, da estação, e sim um de estações passadas. 
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Natureza Jurídica  Limitada, Empresa de pequeno porte (EPP) 

Atuação  Sede em São Paulo 

Fundador(es)  Luciana Bueno 

Ano de Fundação  2015 

Número de Funcionários  7 

Faturamento 2019 Em torno de R$500.000 por ano 

Quantidade de têxteis recebidos  ~30 toneladas de tecido circulados desde o início 

Quadro 8 - Perfil Banco de Tecido 

Fonte: elaboração da autora 

 

O Banco funciona por meio de uma modelo de trocas e vendas detalhado na Figura 12 - 

Funcionamento da dinâmica de troca e venda do Banco de Tecido, que é divulgado via redes sociais e 

loja física.  

 
Figura 12 - Funcionamento da dinâmica de troca e venda do Banco de Tecido 

Fonte: Banco de Tecido (2021) – Instagram - Disponível em 

https://www.instagram.com/p/B9123CthqRr/?utm_source=ig_web_copy_link, acesso em 15 jan. 2021 

 

A divulgação é constante, para que o modelo seja difundido e atraia novos clientes e correntistas, 

dispostos a conhecer e participar dessa dinâmica. 

4.2.2 Análise segundo o Modelo analítico de Negócios Sociais 

Utilizando como base o modelo de Comini (2016), foi feita uma análise do Banco de Tecido com 

relação à sua finalidade, cadeia de valor, governança e sustentabilidade financeira para identificar 

se sua atuação enquanto negócio social se classifica mais próxima a uma lógica de mercado ou à 

lógica social. 

 

 

https://www.instagram.com/p/B9123CthqRr/?utm_source=ig_web_copy_link
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4.2.2.1 Finalidade 

A motivação da fundação do Banco de Tecido foi o incômodo com o desperdício de tecidos, o fato 

de que sobras, retalhos, materiais que ainda estavam em boas condições e poderiam ser utilizados 

estavam sendo descartados. O surgimento do negócio se deu pela motivação pessoal com uma 

preocupação ambiental da empreendedora, que não interpreta que o propósito da criação da 

empresa tenha sido conscientemente resolver um problema ambiental, mas inconscientemente por 

essa questão que reduzir o desperdício.  

 

O negócio não visa ganho de escala e enxerga como mais vantajoso para a sociedade que o modelo 

seja replicável, criando comunidades locais de trocas, venda e circulação de tecidos. Hoje estão 

presentes em Porto Alegre e Curitiba nesse modelo de parceria e acordo de marca e comunicação, 

mas com operações independentes. Acreditam que pela quantidade de tecido que há para recircular, 

outros polos possam surgir.   

 

4.2.2.2 Cadeia de Valor 

A Cadeia de Valor é composta por essa comunidade de trocas e venda de tecido, na qual os clientes 

são os correntistas e o público em geral que compra na loja física ou por WhatsApp. Em grande 

parte, é formada por costureiras, costureiras de bairro, artesãs, estudantes de moda, e pequenas 

marcas que buscam o atributo de sustentabilidade ao utilizar um tecido de reuso. Segundo a 

empresa, marcas médias estão começando também a adquirir sobras de tecido do Banco em busca 

desse apelo, quando há mais quantidade de tecidos disponível. Atualmente tem clientes em todo o 

Brasil, possibilitado pelo atendimento via WhatsApp. A pessoa envia mensagens e recebe um 

catálogo virtual, no qual sabe o tipo de tecido e metragem disponível. Pode então adquiri-lo e será 

entregue pelo correio. O e-commerce está sendo estruturado e esse canal substituirá a venda por 

WhatsApp. Ocorrerá de maneira automática pela plataforma, com o catálogo disponível, meio de 

pagamento digital e entrega via correios. 

 

Além disso, também existem as marcas e confecções que disponibilizam suas sobras de tecido em 

consignação no Banco. Grifes como FARM tem uma política de entregar tecidos de coleções que 
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foram lançadas há 2 anos, para que não se disponibilize tecidos e estampas das coleções atuais que 

estão sendo vendidas nas lojas. Marcas como Insecta Shoes, que tem o apelo de sustentabilidade 

são correntistas, pois fazem linhas de calçados com unidades limitadas. Também a Cotton Move, 

que faz jeans de tecido desfibrado, e outras grandes confecções como Generale. 

 

Não foi possível verificar se existem práticas de contratação de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

4.2.2.3 Governança 

Para o funcionamento do Banco de Tecido, pressupõe-se o envolvimento de uma rede. Para que 

tecidos circulem, é necessário que alguém entregue tecido e outro alguém o retire, por meio de 

compra ou de troca. Nessa relação, é formada uma comunidade. Dentro do modelo de negócio do 

Banco de Tecido é inerente a participação dessa comunidade, pois se alguém não ceder o tecido de 

um lado para que outra pessoa possa adquirir, não existe banco de tecido. Os correntistas 

desempenham esse papel, possibilitando essa rede de participação, sendo o envolvimento da 

comunidade intrínseco ao modelo de negócios, tomando essa perspectiva como ponto de vista.  

 

4.2.2.4 Sustentabilidade Financeira  

A fonte de renda é a venda dos tecidos adquiridos de sobras de coleções passadas, retalhos de 

confecções, tecelagens, costureiras, ou de marcas que depositam tecidos muito antigos. Ao levarem 

seus tecidos para o Banco, que são então pesados, os correntistas ficam com um crédito para ser 

usado no Banco de 70% do valor. A taxa do Banco é, portanto, de 30%. Além disso, também há 

marcas que disponibilizam suas sobras no Banco no formato de consignação. 

 

O valor por quilo de tecido plano é R$75 e malha R$65, independentemente do material, estampa 

ou padronagem. Lojas de tecidos costumam se especializar em um tipo de tecido (cama, mesa e 

banho, automotivo, malha, etc.) e no Banco de Tecido há todos os tipos, inclusive couro sintético, 

feltro, tecido não tecido (TNT) e também alguns metalizados ou diferenciados como seda que por 

ventura entrem no estoque. Esse valor é muito mais acessível que em lojas tradicionais. Há também 
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aviamentos (botões, fechos, fivelas), que também são comercializados por peso, a R$75/kg. Esses 

valores ficam visíveis na entrada da loja física conforme se por ver na Figura 13 - Preços por kg 

dos tecidos vendidos no Banco. 

 

 
Figura 13 - Preços por kg dos tecidos vendidos no Banco 

Fonte: fotografia realizada pela pesquisadora na loja física 

 

Não há distribuição de participação de lucros, pois a empresa ainda não dá lucro. Há 7 anos, se 

sustentam pelo desempenho de suas atividades e realizam o pagamento dos salários dos 

funcionários de forma bastante equiparada. Não há grande disparidade de salários. Há uma 

diferença que varia de 20% a 25% entre o maior e menor salário. Os sócios são remunerados pelo 

trabalho de gestão que realizam, mas também tem salário na mesma faixa dos outros colaboradores. 
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  Fatores Lógica de Mercado Lógica Social 

F
IN

A
L

ID
A

D
E

 

Objetivo 

Principal 

O Banco de Tecido é um sistema de troca e venda que soluciona a sobra de produção de 

tecidos, para acabar com o desperdício. Foi identificada uma oportunidade de negócios 

que trazia benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

Oferta 
Oferece um modelo de circulação de tecidos, uma forma inovadora de consumir com 

ganhos socioambientais.  

Intencionalidade 
Geração de valor ambiental e depois social 

fazem parte do negócio. 
  

Escala   
Replicar o modelo é mais viável. Pulverizar 

e gerar pontos de troca locais. 

C
A

D
E

IA
 D

E
 V

A
L

O
R

 

Clientes 
Clientes diversos, costureiras, artesãs 

estudantes de moda.  
  

Fornecedores 
Os critérios para escolha são preço e 

qualidade 
  

Colaboradores 
Não foi mencionado se há prioridade na 

contratação 
  

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

 

Processo 

Decisório 

O Banco é constituído pelos correntistas, 

clientes e funcionários que formam uma 

grande comunidade de trocas. 

Formalmente não há mecanismos. 

  

S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
E

 

F
IN

A
N

C
E

IR
A

 

Distribuição de 

lucro 
  Não há distribuição de lucros 

Valor 

Econômico 

Recursos são provenientes da venda de 

tecidos consignados e taxas das vendas e 

trocas entre correntistas. 

  

Quadro 9 - Modelo analítico de Negócios Sociais – Banco de Tecido 

Fonte: Elaboração da autoria com base em COMINI (2016, p. 54) 
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4.2.3 Análise da inovação 

A existência de um modelo negócios que circule tecidos por si só já é uma inovação. Segundo o 

Banco, possibilitar que tecidos que já são considerados “lixo” por confecções ou marcas sejam 

reutilizados para outros fins é um modelo inovador de se reduzir o desperdiço por meio de uma 

lógica de negócios. Para algumas empresas, já estava embutido no valor das coleções lançadas essa 

perda, esse excesso de tecido. Com o Banco, é possível evitar que estes sejam enviados à aterros 

ou incinerados, destino que tinham anteriormente e ainda por cima podem ter créditos para adquirir 

outros tecidos na instituição. Além disso, o modelo comercial misto, de troca e venda também é 

inovador, pois iniciativas conhecidas existentes faziam somente uma das frentes.  

 

Na fala da empreendedora, surge também que além desse fator de o modelo de negócio ter essa 

característica inovadora, a inovação está presente no dia a dia na prática de escuta e busca por 

novas soluções. O questionamento contínuo sobre o que fazer com sobras de tecidos impulsiona a 

busca com respostas diferentes, almejando uma solução correta pro destino de sobras têxteis de 

produção. 

4.2.4 Análise da sustentabilidade ambiental e elementos da Economia Circular 

Atualmente não é realizada nenhuma medição do consumo de água, energia, emissões ou resíduos 

do Banco de Tecido. Afirmam que não é viável realizá-la por uma questão de porte e de tempo 

disponível. Que o desejo seria medir a pegada das operações, porém não há condições financeiras 

nem operacionais de colocá-lo em prática. Além disso, também não executam nenhum tipo de 

homologação de fornecedores, por causa dos mesmos motivos. Ressaltam que por serem uma 

empresa pequena, não tem capacidade de fazer esse monitoramento tanto de consumo de recursos 

quanto dos parceiros e fornecedores com quem trabalham.  

 

O fator porte se soma à falta de investimentos. Mencionam que há esse gargalo de não conseguirem 

crescer pela inexistência de incentivos da parte do governo e da falta de uma cultura de 

investimento no Brasil. Que já é um desafio a sobrevivência por si só desse negócio. Tanto as 

limitações, quanto a existência de intenção e iniciativas sustentáveis fica evidente na fala “a gente 

economiza água, a gente só usa coador de pano, a gente recicla todo nosso tecido e todo nosso lixo 
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do prédio, a gente tinha vontade de melhorar muito a arquitetura do prédio, mas não conseguimos, 

eu não tenho dinheiro pra investir no imóvel que não é nosso.”  

 

Demonstraram o desejo de utilizar fontes renováveis de energia por meio de painéis solares e 

realizar a captação de água da chuva, mas que atualmente se mostra inviável. Afirmam que realizam 

essas iniciativas, porém não tem um processo de medição e monitoramento, não podendo 

comprová-las. Por isso não avançaram na obtenção da certificação B.  

 

O Banco de Tecido não realiza logística reversa. Indiretamente, podem ocorrer ações pontuais. Por 

exemplo, quando um cliente regular que compra ou troca tecidos no Banco tem sobras de sua 

produção, o aceitam que ele traga essas sobras para que sejam destinadas junto com as sobras do 

próprio Banco, encaminhando-as para desfibração e reciclagem pelo parceiro. Já foram feitas 

tentativas de projetos com parceiros para angariar maior volume de tecidos para viabilizar a 

destinação de tecidos em forma de um programa conjunto, porém nunca se concretizou. 

 

Possibilitar que o valor dos bens seja preservado por mais tempo está no centro do negócio. 

Viabilizar que tecidos que ainda estão bons e que seriam descartados tenham sua vida útil 

prolongada é o core business do Banco de Tecido. Então as sobras de tecidos levadas ao Banco e 

posteriormente revendidas materializam a missão de prolongar a vida útil dos bens e maximizar o 

seu valor pelo maior tempo possível.  

 

O trabalho do Banco se concentra no reuso/reutilização. O material que circula no Banco é um 

tecido que ainda não foi usado, que foi rejeitado em um modelo de produção, caracterizando-se 

como sobra. Não se trata de uma peça de roupa que foi usada e é inserida novamente no mercado. 

A reciclagem não está presente no modelo de negócios, mas ocorre paralelamente com os retalhos 

oriundos da própria operação, que são enviados para parceiros.  

 

Em uma postagem recente em suas redes sociais, anunciaram uma parceria com a Cotton Move, 

empresa que produz jeans certificado de fio reciclado, sendo representantes exclusivos desse 

tecido. Nesse mesmo período também divulgaram que estão vendendo um ‘enchimento ecológico’ 
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feito com sobras de tecidos pela Renovar Têxtil. Esses movimentos mostram um avanço na oferta 

de itens com mais variados atributos de sustentabilidade, além do já consolidado reuso de tecidos. 

 

4.2.5 Análise vertical do caso 

O Banco de Tecido surgiu por uma oportunidade identificada após o incômodo com o desperdício 

de tecidos. Pela empreendedora trabalhar há tempos com esses materiais, sabia que estavam bons 

e ainda seriam úteis, sendo descartados pela falta de um mecanismo ou ambiente de trocas e reuso 

e por uma cultura da descartabilidade. Tinha convicção de que manter os materiais úteis por mais 

tempo era o mais lógico tanto economicamente quanto com relação aos impactos desse descarte.  

(EMF, 2015) No site publicam seu manifesto que traz de maneira clara essas motivações e 

benefícios gerados pelo banco: 

 
Recolocamos no mercado aqueles tecidos que estavam sem uso em prateleiras ou estoques. Damos 

vida nova aos tecidos que estavam esquecidos no fundo das gavetas. Liberamos espaços, usamos 

melhor o que já existe no mundo, afinal a matéria prima mais sustentável é aquela que já existe. 

Com o aumento da vida útil do tecido, diminuímos o consumo dos recursos naturais do planeta. 

(Banco de Tecido, 2020) 
 

A finalidade da empresa é, portanto, ambiental no sentido de evitar o envio de tecidos bons para 

aterros, promovendo uma nova possibilidade de uso daquele recurso considerado rejeito por uma 

indústria. (DESELNICU et al., 2018) Adiciona-se um caráter social à medida que costureiras, 

artesãs e estudantes ganham acesso a esse material de qualidade a um preço inferior, além da 

construção dessa comunidade de circulação de tecidos. Aceitam e oferecem qualquer tipo de tecido, 

sendo um diferencial, pois grandes lojas de tecido se especializam em um material ou finalidade. 

Não se apresentam explicitamente como um negócio social, porém preenchem os requisitos para 

tal ao executar um negócio “cujo objetivo principal de resolver problemas sociais alia se à 

sustentabilidade financeira da organização e eficiência por meio de mecanismos de mercado.” 

(COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012, p. 385) 

 

A cadeia de valor do Banco se constitui de uma comunidade formada pelos correntistas e clientes 

eventuais. Os clientes são costureiras de bairro e artesãs, estudantes de moda e clientes pontuais 

que buscam pequenas quantidades de tecido. O volume adquirido por cliente, portanto, não é muito 

grande. Marcas menores e agora também marcas médias que almejam comunicar atributos de 
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sustentabilidade têm procurado o Banco para adquirir esse tecido de reuso. Isso contribui para a 

constatação de que o volume ainda é pouco representativo perto do que há pra circular. Existe um 

vasto campo para colaborar com a circulação de tecidos no Brasil, por meio de parcerias, 

divulgação e inauguração de outros pontos no mesmo modelo. O modelo de negócio circular 

pressupõe essa colaboração e cooperação entre entidades e parceiros. (IONESCU et al., 2017) O 

ganho de escala aumentaria o impacto do Banco, mas a ampliação de outras iniciativas seguindo o 

modelo de negócio criaria novas comunidades de troca e venda de tecidos, ampliando o alcance de 

maneira pulverizada. (SANTOS, 2012) 

 

Os fornecedores são representados pelas confecções que disponibilizam tecidos no modelo de 

consignação, além de marcas e pessoas que entregam seus tecidos. Essas empresas que cedem as 

suas sobras do tecido e que são adquiridas pelo Banco, em modo consignado ou por parcerias 

institucionais formam essa rede de parcerias que concretizam a existência do modelo de negócio. 

 

A fonte de receita é a taxa cobrada pela administração para intermediar essas trocas e vendas de 

tecido. O tecido é comercializado por quilo, com uma diferenciação de valores entre malha e tecido 

plano. Desse valor, 30% fica para o Banco de Tecido e 70% fica como crédito em tecidos para o 

correntista.  

 

Quanto a investimentos, o Banco não concretizou nenhuma rodada de aporte financeiro que não 

fosse dos sócios fundadores. A empreendedora compartilha um certo desapontamento com grandes 

indústrias têxteis que não se envolvem e apoiam pequenos empreendedores que presentam soluções 

para os resíduos de tecidos. Essas instituições poderiam buscar o retorno financeiro enquanto 

aportam valores em negócios que trazem benefícios socioambientais. (SANTOS, 2012) O apelo 

para investimentos pode não ser tão atrativo devido ao público alvo da empresa e 

consequentemente por não apresentar grande perspectiva de crescimento e volume de negócios. 

Além disso, atualmente há mais atratividade por modelos de negócios digitais e que se utilizem de 

tecnologia ou um ambiente virtual para operar. A inauguração do e-commerce traz um avanço e 

um sinal de que acompanham as tendências do mercado, porém isso ainda não se refletiu em maior 

interesse de investidores. 
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Com relação ao modelo proposto por Comini (2016), o Banco se aproxima mais de uma lógica de 

mercado. 

 

O modelo de negócio por si só é uma inovação, pois conceitualizam e implementam um novo 

modelo de negócios. (GEISSDOERFER; VLADIMIROVA; EVANS, 2018) A proposta de um 

banco que tenha como moeda o tecido é inovadora, apresentando uma inovação na forma de se 

fazer negócios, uma inovação de mercado. (FEHRER; WIELAND, 2021) Mais do que isso, se 

enquadram como um modelo de negócios inovador para a sustentabilidade, pois as soluções que a 

configuração da empresa propõe, buscam reduzir impactos ambientais negativos e fomentam a 

sustentabilidade na sua proposta de valor. (GEISSDOERFER; VLADIMIROVA; EVANS, 2018) 

O modelo de negócios se caracteriza como circular, pois promovem a ciclagem de materiais por 

meio do reuso de tecidos. Assim, reduzem a necessidade de entrada de recursos virgens, a geração 

de resíduos e as consequentes emissões atreladas a isso. (GEISSDOERFER et al., 2020) 

 

Nas atividades cotidianas da empresa empregam-se iniciativas de sustentabilidade como economia 

de energia, água e separação de resíduos, porém não de forma estruturada e monitorada, não sendo 

passível de comprovação e comparação nem acompanhamento de evolução. Ressalta-se que 

somente é possível gerenciar o que se mede e que modelos de negócio sustentável tem como prática 

publicar relatórios de sua performance social, econômica e ambiental. (STUBBS; COCKLIN, 

2008)  Esse inclusive é um dos entraves encontrados pelo negócio na busca pela certificação B, 

pois um grande mote da organização é “Nós gerenciamos só aquilo que medimos” (BLAB, 2021) 

 

A atividade principal do Banco se concentra na recirculação de tecidos e a prevenção de envio de 

materiais têxteis para aterros. Esse objetivo figura dentre um dos importantes motivadores da 

Economia Circular. (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016)  A preservação do valor dos bens 

por mais tempo e não jogar um recurso ainda em bom estado fora está no cerne da atuação, é a 

definição de modelo de negócios do Banco. Por meio desse sistema de comércio, viabilizam a 

reinserção de tecidos que na visão de uma empresa são inservíveis em novos ciclos. Na hierarquia 

de destinação, promovem o reuso/reutilização e não a reciclagem, pois não há um processo de 

alteração física ou química do material via reprocessamento. (GEISENDORF; PIETRULLA, 

2018) 
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Sua relevância se confirma quando confrontados com o dado de que resíduos de tecidos são os 

mais relevantes dos desperdícios gerados na fase pré-consumo, após resíduos da fiação e 

tecelagem. Esses resíduos se originam na fase de corte e também por erros de estampas e 

padronagens ou mal dimensionamento. (NIINIMÄKI et al., 2020) 

 

Uma solução interessante de comunicação encontrada pelos empreendedores é a criação de um 

selo interno que atesta que o tecido adquirido é oriundo de sobra têxtil, que não foi comprado como 

tecido novo regular da estação. Essa estratégia já foi aplicada por grandes empresas a fim de 

comunicar visualmente algum atributo de sustentabilidade dos seus produtos. (NEUTZLING et al., 

2018)  Comunicar que é um tecido de estações passadas demonstra esse atrativo de sustentabilidade 

que as pequenas e médias marcas vêm tentando trabalhar e explicitar, construindo um discurso em 

prol de uma moda circular. Esse selo é assumidamente ‘sem preconceitos’ e atesta o reuso do 

tecido, sem abranger o aspecto origem, que seria um grande avanço na sustentabilidade, mas foge 

do escopo atual do modelo de negócios. Aplicam dessa forma a possibilidade de as consumidoras 

usufruírem desse labeling. (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016) 

 

Como mencionado, o desafio do Banco está centrado na obtenção de investimentos e ampliação de 

suas atividades. Além disso tem uma limitação física de espaço em seu galpão alugado que freia o 

crescimento das operações.  

 

Com o lançamento do e-commerce do Banco, há uma oportunidade de avançar no alcance à mais 

clientes e correntistas, além de uma alternativa de se manter em funcionamento em tempos de 

pandemia. 
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4.3 Análise Horizontal dos Casos Retalhar e Banco de Tecido 

4.3.1 Finalidade 

Analisando a atuação primeira das duas empresas, percebemos que a Retalhar nasceu para 

solucionar o problema ambiental, sendo esse desejo o motivador do empreendedor desde o início. 

O Banco nasceu da percepção pessoal da empreendedora sobre desperdício, e tem também esse 

motivador, mas que se apresentou de forma inconsciente primeiramente. Dessa forma, é possível 

identificar que as empresas existem para cumprir um propósito mais amplo do que somente 

financeiro, fazendo referência à clássica função dos negócios de gerar empregos, pagar impostos e 

maximizar o retorno ao acionista. (FRIEDMAN, 1970)  

 

Ambas envidam esforços em prol de objetivos sociais e ambientais, mantendo lucros como um 

resultado e um impulsionador na execução desse propósito. Atuam assim por ser a coisa certa e 

mais inteligente a se fazer, trabalhando em busca de uma mudança do foco em resultados 

financeiros de curto prazo para uma criação de valor a longo prazo. (STUBBS; COCKLIN, 2008) 

Por essa característica de conciliação entre lucro e benefícios socioambientais, essa missão híbrida, 

podem ser classificadas como negócios sociais, mesmo que no caso do Banco de Tecido, não se 

apresentem por meio dessa nomenclatura de maneira explícita de início. (BATTILANA, 2018; 

COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012; TEODÓSIO; COMINI, 2012) Também se aproximam do 

modelo de negócios sustentável proposto por Stubbs e Cocklin (2008) pois a sua estratégia é 

norteada por resultados ambientais, como a redução do envio de volume têxtil a aterros; e sociais, 

por meio da inclusão da cooperativa e de costureiras, perseguindo a sustentabilidade por 

motivações éticas e econômicas. Nessa estrutura trazem a inclusão dos stakeholders, construindo 

relacionamentos em busca do balanceamento das suas necessidades e também apresentam um papel 

determinante da liderança que propulsiona essa atuação responsável por motivações pessoais 

inicialmente. A preocupação ambiental, atacando o problema dos resíduos têxteis e a busca por 

uma atuação com perspectiva sistêmica, em parcerias e criação de comunidade adicionam a isso. 

(STUBBS; COCKLIN, 2008) 
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Ambos afirmam que há mais valor em replicar seus modelos de negócio, do que ganhar escala. Isso 

reforça o caráter social das empresas, sendo constituídas para essa finalidade de solucionar um 

problema da sociedade (COMINI, 2016) 

 

A Retalhar é empresa B e está em processo de recertificação. São bastante atuantes nessa rede e 

comunidade de empresas que buscam ser as melhores para o mundo. O Banco de Tecido teve 

intenção de obter essa cerificação, buscando fazer a autoavaliação, porém não conseguiu avançar, 

pois não consegue comprovar as ações ao não realizar a mensuração e gestão de seus consumos e 

sistematização de iniciativas. O porte dificulta, pois não há força de trabalho disponível para essa 

função. 

4.3.2 Cadeia de Valor 

Há uma diferença grande nas cadeias de valor das duas empresas. Enquanto a Retalhar tem como 

clientes grandes indústrias com a necessidade de destinar seu resíduo têxtil, principalmente 

proveniente de uniformes profissionais desgastados, o Banco de Tecido se forma por meio de uma 

comunidade de trocas e venda de panos e retalhos. Os clientes são compostos de públicos bastante 

distintos, sendo os da Retalhar grandes corporações que destinam uniformes profissionais e os do 

Banco de Tecido formados por costureiras, artesãs e pequenas e médias marcas, atraídos por uma 

nova narrativa, uma nova forma de se fazer negócios acompanhada de um espaço para criatividade 

e diversidade. (GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017) 

 

Ambas empresas não têm processo formal de avaliação de seus fornecedores, se justificando pelo 

seu porte e por não terem capacidade operacional de fazê-lo. Conforme apontado por Seuring e 

Müller, (2008) pressões por ações em prol de uma cadeia de valor sustentável recaem 

primordialmente em empresas focais e nesse contexto, nenhum dos dois negócios se encaixa nesse 

papel. No entanto, a Retalhar possui iniciativas de sustentabilidade em sua cadeia de suprimentos, 

como a troca do fornecedor de entregas que usa motocicletas por uma empresa que faz entregas 

com bicicletas, além da seleção informal de fornecedores com atributos de sustentabilidade. Dessa 

forma, tendem a fazer uma gestão sustentável da cadeia de suprimentos voltada para redução de 

riscos e melhora de performance. (SEURING; MÜLLER, 2008) 
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A Retalhar relata uma intenção de empregar mão de obra diversa, porém não foca em pessoas em 

situação de vulnerabilidade. Isso não foi possível de se identificar no Banco de Tecido.  

 

4.3.3 Governança 

Esse tópico não se mostrou ter grande relevância em ambos os casos. A Retalhar está mais avançada 

nesse quesito devido à certificação B e tem intenção de empregar mecanismos de participação. O 

Banco de Tecido, por outro lado, enxerga que a governança ocorre intrinsecamente por meio da 

comunidade gerada pelo modelo de negócio, porém os sócios ocupam um papel gerencial e de 

gestão e organização dessa engrenagem de trocas e vendas e intermediação entre confecções e 

correntistas. Segundo Comini (2016), “empreendimentos com maior ênfase social tendem a criar 

instâncias de participação nas comunidades onde atuam” (COMINI, 2016), porém essa 

característica ainda não está presente nas empresas estudadas. 

4.3.4 Sustentabilidade Financeira 

As duas empresas se classificam como pequenos negócios e suas fontes de receita provêm de suas 

atividades principais e motivo de sua fundação.  

 

Um tema que atinge os negócios de forma diferente é o recebimento de investimentos. Enquanto a 

Retalhar afirma ter que selecionar de quem receberá investimentos, o Banco de Tecido não atraiu 

nenhum investidor interessado em fazer aportes além daqueles feitos pelos sócios fundadores. Isso 

pode se dar pelo perfil de público que atendem.  

 

A Retalhar tem grandes clientes que precisam destinar altos volumes de tecidos pós-consumo. A 

empresa recebeu algumas rodadas de investimento, inclusive afirmando que o desafio é escolher 

de quem receber, pois isso pressupõe o envolvimento de outras partes no negócio. “O desafio em 

relação a esse assunto para nós é saber pra quem dizer não e quando dizer chega. Se quiser aceitar 

toda ajuda você fica vesgo. Cada um tem um ponto de vista e muitas vezes dicotômico”. Mesmo 

se posicionando enquanto negócio social, atraíram investimentos, pois nessa modalidade permite-

se que os donos ou investidores recuperem seus investimentos. A visão sustentada por Yunus 
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(2010), entretanto, reforça a necessidade do reinvestimento dos lucros, pois não crê ser possível 

levar a cabo uma missão dupla. (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012)  

 

Já o Banco de Tecido se forma por uma comunidade de pequenas costureiras, artesãs e pequenas e 

médias marcas. Também por isso, relatam essa dificuldade, pois mesmo tendo participado de 

rodadas de negócio e rodadas de investimento, nunca se concretizou um aporte de um investidor, 

investidor anjo ou algo similar. Essa cultura se apresenta de maneira mais evidente no contexto 

americano, e mais timidamente no Brasil com o surgimento de fundos de investimento de impacto. 

(COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012) Afirmam que essa se tornou uma questão, pois não percebem 

inclinação de grandes investidores a investirem em pequenos negócios.  

 

O Banco de Tecido é bem visto e elogiado, porém nunca houve aproximação de investidores, e os 

empreendedores notam que isso se dá principalmente por não se tratar de um modelo de negócios 

voltado para tecnologia. Também não ocorre o interesse de grandes empresas do setor têxtil, que 

poderiam se beneficiar de um envolvimento com pequenos modelos de negócio inovadores, todavia 

os grupos de conversa são segregados, havendo trocas entre os grandes e entre os pequenos. 

 

É possível notar também o envolvimento mais presente da Retalhar em fóruns, eventos e iniciativas 

de Sustentabilidade, Economia Circular ou da temática têxtil e de moda, com presença mais 

marcante do empreendedor em discussões, palestras e lives. O Banco de Tecidos também participa 

dessas iniciativas, transmissões e discussões, de forma um pouco mais tímida. 

 

Ambas empresas não fazem distribuição de lucros e iniciam essa explicação com a mesma 

afirmação: ainda não dão lucros. Trabalham pela sua sobrevivência e cumprimento de seus 

propósitos. Dessa forma, quase que involuntariamente se alinham ao modelo de negócios sociais 

de Muhammad Yunus (2010), que defende que o modelo de negócios é o motor para o 

cumprimento do impacto social e que os lucros devem ser reinvestidos na empresa. (BARKI et al., 

2015) Quando passarem a ter lucros excedentes, terão de decidir por qual caminho seguir. 

 



96 

 

Ao analisar de forma holística o modelo proposto por Comini (2016), a Retalhar se aproxima da 

lógica social e o Banco de Tecidos da lógica de mercado. Essa observação não limita suas atuações, 

somente evidencia características mais presentes em cada organização. 

 

4.3.5 Inovação 

Ambos modelos de negócios, ou seja, a forma como os negócios criam e entregam valor para seus 

clientes por meio de atividades econômicas, se utilizam de inovação em busca de vantagem 

competitiva de forma a gerar impacto positivo na sociedade e resultados financeiros 

concomitantemente (GASPARIN et al., 2021).  

 

São startups e modelos de negócios que apresentam alternativas para a manutenção de produtos e 

materiais em seu estado útil por mais tempo. Mesmo enfrentando desafios, trazem oportunidades 

por meio dessas mudanças em modelos de negócios que não somente focam em reduzir danos, mas 

fazem parte da transformação na forma como tecidos são vendidos, trocados, compartilhados, 

reusados ou reciclados. (GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017) 

 

No caso da Retalhar, encontrar uma alternativa para o descarte de tecidos pós consumo: dar uma 

destinação correta para esse resíduo têxtil, além de buscar formas de reinseri-lo em outros ciclos 

por meio da inclusão social. O modelo tem elementos de mercado, sustentando sua operação e 

soluciona uma questão ambiental do alto volume de têxteis sendo destinados incorretamente ao 

mesmo tempo que promove benefícios sociais por meio da parceria com cooperativas de 

costureiras que utilizam também essa matéria prima. 

 

O Banco de Tecido inova ao propor um modelo híbrido de troca e venda no qual a moeda é o 

tecido. Possibilita uso de tecidos rejeitados em uma primeira produção. Dá a opção para pequenas 

costureiras adquirem sobras de tecelagens, que seriam descartadas ainda com qualidade, sem nem 

terem sido utilizados.  

 

Os dois modelos de negócios podem ser classificados como modelos de negócios circulares. Dentro 

do framework proposto por Geissdoerfer, (2020), a estratégia adotada pelas empresas é a da 
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ciclagem de materiais e energia na qual a Retalhar atua com foco em reciclagem e o Banco de 

Tecido no reuso, resultando na diminuição da necessidade do uso de novos recursos e reduzindo a 

geração de resíduos e emissões. (GEISSDOERFER et al., 2020) Por meio destas, há uma criação 

de valor, pois minimizam custos com aquisição de matérias primas e podem gerar receitas 

adicionais com produtos criados a partir de itens descartados.  

 

Pode também atribuir-se a ambos o caráter da inovação social, pois trazem uma nova solução para 

um problema que é mais sustentável do que as existentes, onde há criação de valor para a sociedade, 

contribuindo para a resiliência social e ecológica. Seu objetivo é criar valor social além da 

capacidade do sistema existente, desenvolvendo estratégias e ferramentas em busca de bem-estar 

e uma modificação nas relações sociais. (GASPARIN et al., 2021) 

 

Essa característica de inovação em modelos de negócios está presente nas duas empresas. Já uma 

inovação orientada para a sustentabilidade em produtos pode ser encontrada somente na Retalhar, 

que desenvolve soluções inovadoras partir de resíduos, com formas criativas de inseri-los em novos 

ciclos de uso. (ADAMS et al., 2016) Essas atividades também demonstram a aplicação da inovação 

frugal, que vê a restrição de recursos como uma oportunidade e não como impeditivo, em busca do 

desenvolvimento de produtos de qualidade e entrega valor mesmo com essas limitações e com 

baixo custo. (RADJOU; PRABHU, 2014) 

 

4.3.6 Sustentabilidade Ambiental e Elementos da Economia Circular 

Ambos os casos têm como objetivo manter os materiais úteis por mais tempo, em seu mais alto 

valor, apresentando esse princípio da Economia Circular de maneira evidente. No Banco de Tecido, 

o produto se mantém da forma que está e é recirculado. É reinserido em novos ciclos sem sofrer 

alterações no seu estado físico por meio de uma forma inovadora de comercialização. Na Retalhar, 

sofre alterações físicas por meio do processo de reciclagem. (GEISENDORF; PIETRULLA, 2018) 

 

Ambos empreendedores consideram que seu trabalho é só o início de uma empreitada muito maior 

que é necessária para atacar a questão dos resíduos têxteis no Brasil. A Retalhar com suas 162 

toneladas de tecido reciclado e o Banco de Tecido com 30 toneladas de tecidos circulados são 
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conscientes da dimensão do problema no país e por isso trabalham para solucioná-lo. Considerando 

que globalmente somente 15% do resíduo têxtil pós consumo fora coletado separadamente com 

fins de ser reciclado e menos de 1% de fato teve esse destino fechando o ciclo, esse trabalho é 

relevante como forma de iniciar esse movimento e abrir caminhos para outras iniciativas. 

(NIINIMÄKI et al., 2020) 

 

Considerando que o reuso de têxteis significa prolongar a vida útil de produtos têxteis por meio da 

transferência para um novo dono (FORTUNA; DIYAMANDOGLU, 2017) e que isso pode ocorrer 

em forma de doação, mercados de segunda mão, aluguel, herança, comercialização, trocas ou 

empréstimos, (SHIRVANIMOGHADDAM et al., 2020), é nisso que se baseia o modelo 

promovido pelo Banco de Tecido, na comercialização e troca dos tecidos rejeitados da produção 

de tecelagens e entre correntistas.  

 

Já a atuação da Retalhar abrange essa prática da reciclagem, focando em tecidos pós uso, mais 

especificamente uniformes corporativos usados, processo que se dedica a reprocessar resíduo têxtil 

pre ou pós consumo para ser novamente utilizado em produtos têxteis ou não têxteis. (SANDIN; 

PETERS, 2018)  

 

Há uma diferença importante na hierarquia de destinação que se aplica aos negócios e de que forma 

atuam em prol da reinserção de resíduo têxteis. O insumo para as operações da Retalhar são 

uniformes pós uso, ou seja, tecidos que foram transformados em peças de roupas, que foram então 

utilizadas até não estarem mais aptas para aquela finalidade. O Banco de Tecido, por sua vez, 

promove a circulação de sobra tecido produzido e que ainda não foi utilizado por um consumidor 

final.  

 

As parcerias recém divulgadas pelo Banco em que ofertam jeans reciclado e enchimento feito de 

tecido reciclado começam a expandir o campo de impacto da empresa, trazendo mais possibilidades 

de mitigar os impactos da moda e diversificando a oferta de produtos. 
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A atuação da Retalhar foca então em reciclagem, fechando ciclos de recursos, pois o ciclo do pós-

uso e a produção é fechado. No Banco de tecido, por meio do reuso dos tecidos e prolongamento 

do uso dos materiais, os fluxos de recursos são desacelerados. (BOCKEN et al., 2016) 

 

Ambas empresas atuam em etapas de ciclo de vida de um produto, mais especificamente no seu 

fim de vida, proporcionando que sua vida útil se estenda por um tempo adicional. Trabalham em 

frentes específicas, buscando evoluir em direção à uma Economia Circular. Para se aproximar 

desse modelo, no entanto, é necessária uma atuação mais ambiciosa e múltipla, que vá além da 

redução de desperdício e fomento da reciclagem, envolvendo toda cadeia de valor - fornecedores, 

fabricantes, distribuidores e comerciantes – de maneira mais holística. (BERARDI; DIAS, 2018) 

Em um modelo verdadeiramente circular, produtos e processos são redesenhados de forma a 

maximizar o valor dos recursos por meio da economia com vistas de desassociar o crescimento 

econômico do uso de recursos. (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016) 

 

As duas empresas estudadas não têm influência ou atuação relevante na fase de design dos 

produtos.  O design para promoção do uso prolongado de roupas é uma das intervenções mais 

importantes para desacelerar o fluxo de materiais, reduzindo a compra de novos produtos como 

forma de endereçar os desafios ambientais do sistema de moda atual. (GREENPEACE 

INTERNATIONAL, 2017) O fim da vida dos produtos, considerado pelas empresas como 

oportunidade, além do problema ambiental como tradicionalmente fora visto, tem aplicações 

favorecidas caso sejam empregados esforços no momento do design, possibilitando uma estratégia 

de recuperação econômico e ambiental (GONÇALVES-DIAS, 2006)  No caso da Retalhar, até 

existe o design de novos produtos feitos a partir dos materiais provenientes do pós uso dos 

uniformes e se apresenta também uma oportunidade de trabalho em conjunto ou influência sobre a 

confecção de uniformes na qual se originaram. No caso do Banco, iniciam-se parcerias para oferta 

de produtos como atuação mais indireta nesse certame. 

 

Com uma atuação na fase de design, poderiam também atacar o grande desafio destacado da 

variedade de materiais emaranhados que compõem as peças, dessa mistura entre materiais de ciclos 

técnicos e naturais. (NIINIMÄKI et al., 2020). Considerando um maior interesse no tema da 

circularidade e maior consciência sobre os impactos da indústria têxtil é urgente a atuação em prol 
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de design para remanufatura e reciclagem nesse setor. Dessa forma haveria estímulo para uma 

atuação mais holística, pois atualmente a abundância de resíduos sintéticos como PET freia o 

desenvolvimento de um ciclo fechado de têxteis. (GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017) O 

Banco de Tecido não é confrontado com esse desafio, pois comercializa e media a troca de um 

material único, o tecido da forma como se encontra.  

 

A atuação e modelo de negócios das empresas são distintos, mas o trabalho de ambas empresas 

resulta no envio de menos resíduos têxtil para aterros e promove a reinserção destes em novos 

ciclos de uso. 
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4.4 Quadro síntese da análise dos casos 

  Fatores Retalhar Banco de Tecido 

FINALIDADE 

Objetivo 

Principal 

Primeiramente socioambiental, por 

meio da lógica de mercado. 

Primeiramente de mercado, com 

reflexo no ambiental. 

Oferta 

Logística reversa de têxteis pós 

consumo. Resolver o problema 

ambiental do resíduo têxtil de 

forma inclusiva. 

Modelo de circulação de tecidos, 

com troca e venda. Forma 

inovadora de consumir, reduzindo 

desperdício. 

Intencionalidade 
Geração de valor socioambiental é 

o core business do negócio. 

Geração de valor ambiental e social 

fazem parte do negócio. 

Escala Replicar metodologia do serviço. 
Replicar modelo de negócios e 

pulverizar. 

CADEIA DE VALOR 

Clientes Grandes empresas. 

Costureiras, artesãs, estudantes, 

pequenas e médias marcas que 

buscam o apelo da sustentabilidade. 

Fornecedores 
Priorizam aqueles com práticas 

socioambientais. 

Critério de escolha são preço e 

qualidade. 

Colaboradores 

Buscam promover diversidade. 

Não há processo formal 

priorização para segmentos da 

população que estão em situação 

de maior vulnerabilidade social. 

Não foi possível identificar se há 

processo formal priorização para 

segmentos da população que estão 

em situação de maior 

vulnerabilidade social. 

GOVERNANÇA 
Processo 

Decisório 

Formalmente não há mecanismos 

de participação, mas pretendem 

avançar devido à recertificação B. 

Clientes e funcionários formam 

uma grande comunidade de trocas. 

Formalmente não há mecanismos 

de participação. 

SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA 

Distribuição de 

lucro 
Não há distribuição de lucros. Não há distribuição de lucros. 

Valor 

Econômico 

Receita vem dos serviços prestados 

de logística reversa dos uniformes 

profissionais pós uso e produtos 

confeccionado à partir deles. 

Futuramente almejam prestar 

consultoria em Economia Circular. 

Recursos são provenientes da venda 

de tecidos consignados e taxas das 

vendas e trocas entre correntistas. 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL E 

ELEMENTOS DE 

ECONOMIA 

CIRCULAR 

Monitoramento 

ambiental 

Fazem o mínimo, limitação devido 

a porte. 

Fazem o mínimo, limitação devido 

a porte. 

Logística 

reversa 
Atividade principal da empresa. 

Não faz parte do modelo de 

negócios. 

Preservação de 

valor 

Reciclagem de uniformes pós uso. 

Atuação inicial na fase de design 

de produtos/tecidos. 

Circulação de tecidos pós indústria. 

Não atuam na fase de design de 

produtos/tecidos. 

Hierarquia de 

destinação 

Inserção dos materiais em novos 

ciclos de uso por meio da 

reciclagem. 

Prolongamento do uso de materiais, 

novos ciclos por meio de reuso. 

INOVAÇÃO 
Presença de 

inovação 

Modelo de negócios circular. Atua 

por meio da ciclagem de materiais 

e energia por meio da Reciclagem. 

Inovação orientada para a 

Sustentabilidade. Inovação social. 

Modelo de negócios circular. Atua 

por meio da ciclagem de materiais e 

energia por meio do reuso. 

Inovação social. 

Quadro 10 - Quadro síntese da análise dos casos; fonte: elaborado pela autora 
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4.5 Fatores impulsionadores e limitantes para a transição para uma Economia Circular 

Com base nos estudos de caso e na revisão bibliográfica, foi possível identificar fatores que 

favorecem a implementação de iniciativas de circularidade em modelos de negócios e também 

desafios e tensões para tal. 

 

Os tópicos de colaboração, coordenação e engajamento entre os atores surgiram de forma 

expressiva, sendo apontados como essenciais na transição para a Economia Circular. É necessário, 

portanto, o trabalho de forma colaborativa dentro das empresas, ao longo da cadeia de 

fornecimento e em parceria com governos em prol da criação de valor conjunto. (Circle 

Economy, 2021) Essa característica se faz presente no caso da Retalhar, onde atuam em conjunto 

com os clientes, desenvolvendo soluções para os resíduos, como os panos de limpeza feitos das 

camisas dos funcionários do varejista para limpeza de suas lojas e as bolsas para os operadores 

de pedágio a partir dos uniformes dos funcionários da concessionária. No Banco de Tecido, mais 

ainda, pois sua existência por si só é pautada no modelo de trocas, por meio da coordenação e 

engajamento dessa comunidade de correntistas. 

 

A inovação em modelos de negócios e os modelos de consumo e produção colaborativos se 

destacam como grandes contribuidores para essa transição. O estímulo a modelos que fomentem o 

compartilhamento e que favoreçam a funcionalidade em vez da posse, em que o valor utilitário é 

maior que o valor de troca. Dessa forma, ocorre a servitização da economia, com os bens sendo 

consumidos em forma de serviços e possibilitam o atingimento de maios eficiência de materiais 

pois ocorre o uso compartilhado de bens. (BATISTA et al., 2018; FEHRER; WIELAND, 2021) 

Ambas empresas estudadas apresentam modelos de negócios inovadores, no entanto, não trazem o 

elemento da desmaterialização da economia em sua atuação. 

 

Um design regenerativo pressupõe inspiração na natureza, com intenção de biomimetizar o 

ecossistema a fim de funcionar de maneira regenerativa em um sistema ecológico-econômico 

fechado, incluindo sistemas humanos e industriais. É baseado no valor de se viver dentro dos 

limites de recursos renováveis sem causar degradação ambiental e sua aplicação é um grande passo 

em direção à circularidade. (LIEDER; RASHID, 2016) 
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Esse elemento contribui para atributos de produto, aplicados por meio de um design que favoreça 

a circularidade como a modularidade, reparabilidade, e a upgradability que também são chave 

para a transição para a Economia Circular. Possibilitam a extensão da vida útil dos produtos e 

materiais, reduzindo a geração de resíduos. (BATISTA et al., 2018; BOCKEN et al., 2016; 

SCHULTE, 2013) 

 

Nos casos foi possível perceber uma atuação inicial no que tange design e concepção de produtos, 

principalmente por meio de parcerias. A Retalhar busca desenvolver fibras a partir de tecido 

reciclado e o Banco de Tecido oferece tecidos de origem reciclada produzidos por empresas 

parceiras. Ambas atuam primordialmente com reciclagem, utilizando as matérias primas 

secundárias provenientes dos resíduos têxteis pós-consumo e pós indústria, respectivamente, sem 

as características regenerativas e biomiméticas ou de modularidade encontradas na revisão de 

literatura.  

 

Na mesma linha, o fator durabilidade, ou seja, preservar e aumentar a vida útil do que já foi 

produzido significa maximizar a vida útil dos produtos, e pressupõe a realização de manutenção 

e reparos, no lugar do descarte e aquisição de produtos novos, exigindo extração de matéria 

prima virgem. Os ciclos de uso e vida de produtos estendidos são resultado do design que emprega 

de materiais mais duráveis e produtos que possibilitam reparos simples.  (BOCKEN et al., 2016; 

SEHNEM et al., 2019) Pesquisadores, contudo, indicam uma tensão entre os princípios da 

Economia circular de durabilidade e novos ciclos de uso. O aumento da duração da vida de produtos 

por meio de consertos é conflitante com a remanufatura, pois não estende a durabilidade do produto 

em si, e sim de partes dele, por meio de novos ciclos. Essa segunda prática implica em ciclos de 

vida mais curtos, favorecendo a desmontagem e inserção de peças em novos ciclos, que por sua 

vez não são infinitos. (SEHNEM et al., 2019) Esse dilema se apresentou no caso da Retalhar, que 

inicialmente devolvia aos clientes peças que julgava ainda terem valor de uso. Esse olhar 

minucioso, por sua vez, diminuía a eficiência do processo e foi descontinuado. O foco principal do 

trabalho da empresa é dar a possibilidade do material dos uniformes corporativos ser inserido em 

novos ciclos, independentemente se ainda haveria potencial de que o ciclo de vida em sua forma 

original fosse estendido. 
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Avançando com essas práticas, é possível a criação de sistemas de ciclo fechado (closed loop) no 

nível da organização. Se promove a minimização dos processos de substituição de produtos por 

meio de reutilização, reparo ou remanufatura e manutenção do seu valor por meio de atividades 

de extensão da vida útil. Modelos de negócios não lineares baseados na remanufatura e reutilização 

prometem economia e receitas significativas, bem como reduções radicais no impacto ambiental. 

(BATISTA et al., 2018; SCHULTE, 2013) Nesse sentido, identificamos práticas na Retalhar, que 

reutiliza como matérias primas para brindes corporativos os uniformes dos clientes, buscando 

fechar o ciclo. A reutilização está presente no Banco de Tecido, porém sem a concretização ainda 

de um fechamento de ciclo. 

 

Outra característica de um modelo circular de produção e consumo seria o uso de resíduo como 

matéria prima. Se utiliza fluxos de resíduos como matérias primas secundárias e se recupera 

resíduos para reuso e reciclagem. (CIRCLE ECONOMY, 2021) Um risco levantado é que nesse 

modelo poderá ocorrer a incerteza de influxo de 'matéria prima' e dependência do resíduo de outra 

indústria. (SEHNEM et al., 2019) Ademais, uma maior eficiência no uso dos recursos traz ganhos 

simultâneos no aumento do valor para a empresa e impactos ambientais positivos, resultando em 

ecoeficiência (SEHNEM et al., 2019) e é possível gerar maior eficiência de materiais por meio do 

compartilhamento de bens, por exemplo. (BATISTA et al., 2018) Esse é exatamente o caso da 

Retalhar, que favorece essa prática de utilizar o resíduo têxtil como matéria prima, sendo absorvido 

por outras indústrias.  

 

O uso de materiais e combustíveis renováveis se alinha ao caráter regenerativo da economia 

circular. É preciso garantir que recursos não tóxicos, renováveis e reutilizáveis sejam usados como 

fonte de materiais e energia de forma eficiente. (CIRCLE ECONOMY, 2021) Com relação a esse 

tópico, nenhuma das empresas estudadas tem atuação ainda. 

 

A obsolescência programada ou prematura é barreira para a implementação de uma economia 

circular, pois produtos programados para que parem de funcionar causam maior geração de 

resíduos e necessidade de extração de recursos naturais para a produção de novos produtos para 

substituição dos anteriores. (GEISENDORF; PIETRULLA, 2018) Adiciona-se a isso a cultura de 

descartabilidade vigente e a desconfiança em produtos remanufaturados, pois consumidores 
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veem os produtos remanufaturados com desconfiança, acreditando tratar-se de uma aquisição 

arriscada. (SEHNEM et al., 2019) Essa característica se faz presente no setor têxtil, pelo estímulo 

ao consumo no modelo do fast fashion e da baixa qualidade dos produtos ofertados. Nos casos 

estudados isso se apresenta pela troca de modelos ou desgaste dos uniformes, gerando resíduos que 

as empresas precisam destinar, enviando-os então à Retalhar e nas trocas de coleção e estampas 

que geram sobras de tecido nas confecções, que são então trocados e vendidos no Banco de Tecido. 

 

Os elementos de educação e comunicação também se destacam, pois são o uma forma de gerar a 

consciência social e engajamento necessários para impulsionar a transição de uma economia linear 

para a circular. Clientes e a sociedade desempenham um papel importante e devem ser endereçados 

por meio de campanhas programas educacionais. (LIEDER; RASHID, 2016) Ambas empresas têm 

atuação em fóruns temáticos de Sustentabilidade e Economia Circular, além de uma comunicação 

ativa em suas redes sociais. Governos e empresas têm papel importante na disseminação da 

mentalidade circular e precisam estabelecer canais confiáveis e uma comunicação clara. Soma-se 

a isso o fato de que a participação ativa dos governos representa um aspecto fundamental nessa 

transição. Assim, a criação de políticas públicas, planos de ação, diretrizes e outras estratégias, 

como incentivos ou penalidades fiscais, ou mesmo reavaliação de subsídios para certos recursos 

(como combustíveis fósseis), são algumas das principais formas de atuação pública para 

influenciar, orientar e promover mudanças de comportamento dos consumidores e empresas na 

direção da Economia Circular. O pacote de Economia Circular da Comissão Europeia e Lei 

Chinesa da promoção da Economia Circular são exemplos dessa atuação. (GEISSDOERFER et 

al., 2020; LIEDER; RASHID, 2016) 

 

Além disso, a necessidade por investimentos e incentivos financeiros é imperativa para encorajar 

empresas a implementar melhorias em busca de impactos social e ambientais positivos. 

(GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017) É sabido que a transição não se dará sem esforços e, 

principalmente, sem emprego de capital. Instituições como bancos, governos, fundos de pensão ou 

de financiamento tem papel relevante para que as empresas e iniciativas de Economia Circular 

tenham chances competitivas frente a iniciativas consolidadas do modelo linear. Esse investimento 

pode ser feito pelas empresas, porém requer um ambiente regulatório e tributário favorável e pode 

propiciar o surgimento de polos regionais e simbiose industrial, fomentando a infraestrutura 
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logística necessária para a implementação da Economia Circular. Conforme apresentado, a 

Retalhar teve investimentos e aportes de aceleradoras e outras organizações que favoreceram o 

desenvolvimento do negócio social. Já o Banco de Tecido expressou dificuldade no que tange 

investimentos e mencionou o desinteresse de grandes empresas do setor por pequenas empresas 

que possam agregar no desafio do desperdício têxtil. 

 

Um fator com potencial de amplificar o impacto positivo da economia circular é, portanto, 

aumentar a escala dessas iniciativas. Para que a Economia Circular ganhe escala local, regional e 

nacional e se desenvolva gradativamente, é vital a participação e envolvimento de diversos atores, 

como instituições educacionais, empresas, consumidores, governos e agências de fomento. Além 

do mais, é primordial a construção de ecossistemas que favoreçam a interação de startups com 

grandes empresas para a criação de projetos em colaboração. Ressalta-se a atuação conjunta 

necessária de todas as partes interessadas para se ter sucesso ao implementar o conceito de CE em 

larga escala. (LIEDER; RASHID, 2016) As organizações estudadas demonstraram acreditar haver 

mais valor da replicabilidade de seus negócios do que ganhos de escala, no entanto escalabilidade 

traria sim um maior potencial de impacto nesse sentido. 

 

Esses pontos se apresentam não sem alguns desafios ou controvérsias. A falta de um consenso 

sobre a definição de Economia Circular enfraquece o conceito, inclusive sendo taxada de um ideal 

e sem um caminho claro para sua implementação.(CORVELLEC et al., 2020; GREGSON et al., 

2015)   Acadêmicos destacam que muitos impactos por fluxos de materiais da natureza ocasionados 

por humanos são ainda desconhecidos e que “prolongar a vida de um produto pode criar estruturas 

[...] que colocam em risco a insustentabilidade no longo prazo [...] e que nesse caso tempos de vida 

curtos e inovação contínua e penetração no mercado de novos produtos podem ter uma vantagem 

ambiental.” (KORHONEN; HONKASALO; SEPPÄLÄ, 2018, p. 43) Dessa forma apresentam um 

conflito entre a reutilização do produto e a reciclagem tradicional, que não tenta prolongar a vida 

do produto, ao invés disso, utiliza seus resíduos apenas pelo valor da matéria-prima de baixa 

qualidade e preço. Além disso, salientam a possibilidade de um efeito rebote causado pelo aumento 

de eficiências econômicas.  

Quando a eficiência da produção aumenta, os custos de produção diminuem e, eventualmente, os 

preços dos produtos finais diminuem. Isso aumenta o consumo. O crescimento econômico geral 
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pode mais do que compensar (negativamente) os ganhos ambientais iniciais criados por uma melhor 

eficiência. (KORHONEN; HONKASALO; SEPPÄLÄ, 2018, p. 43) 

 

A entropia se apresenta também como desafio, pois os processos empregados hoje dificilmente 

fecham ou fecharão os ciclos por completo. (KORHONEN; HONKASALO; SEPPÄLÄ, 2018) A 

reciclagem favorecida pela Retalhar, por exemplo, utiliza energia e tem subprodutos ou sobras, 

dissipando energia e matéria.  

 

Acadêmicos têm levantado também um desequilíbrio na literatura sobre os impactos sociais em 

relação aos econômicos e ambientais. (SEHNEM et al., 2019) Nos casos, por sua vez, o elemento 

social é considerado, mesmo que o objetivo inicial de ambos seja reduzir o envio de resíduos têxteis 

à aterros, reduzindo impactos ambientais A Retalhar traz o elemento social em sua missão de buscar 

um meio social para a solução do problema ambiental. Incluem a mão de obra da cooperativa na 

triagem e as cooperativas de costureiras na confecção de produtos feitos a partir da matéria prima 

secundária. O Banco de Tecido tem também na sua essência a formação de uma comunidade de 

trocas, possibilitando acesso a tecidos bons para costureiras, artesãs e pequenas empresas.  

 

À parte desses desafios pontuados, identificou-se uma grande gama de elementos que favorecem a 

transição para a Economia Circular. A Figura 14 - Elementos para promover a Economia Circular 

sumariza os destaques levantados nessa sessão. 

 
Figura 14 - Elementos para promover a Economia Circular 

Fonte: Elaboração da autora com base em (AMARAL et al., 2019; BATISTA et al., 2018; CIRCLE 

ECONOMY, 2008; GEISENDORF; PIETRULLA, 2018; GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017; 

SEHNEM et al., 2019) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
5.1 Contribuições acadêmicas e práticas 

Apresentado o contexto de desequilíbrios no sistema terrestre, a expectativa de crescimento da 

população e as crescentes pressões sobres os recursos naturais que se impõem, fica evidente a 

necessidade de um modelo alternativo de produção e consumo ao que impera hoje. Manifesta-se 

uma urgência para desenhar novos modelos de negócio que tragam soluções por meio da 

reutilização de produtos, recuperação de componentes reutilizáveis e otimização da produtividade 

do trabalho, e consumo de energia e materiais, caminhando em direção à evolução econômica do 

modelo linear ao circular. (IONESCU et al., 2017) 

 

Adicionando à afirmação de que o produto mais sustentável é aquele que já foi produzido, pois não 

é necessário retirar mais recursos do meio ambiente, recircular esses materiais que fazem parte do 

produto existente também se torna uma estratégia em prol da sustentabilidade.  

 

Essa atuação se mostra possível por empresas que se aproximam do modelo de negócios sustentável 

de Stubbs e Cocklin (2008) em que o lucro é um meio para alcançar objetivos sustentáveis. 

Funcionam movidas por um propósito ambiental, social e econômico, pois é a “coisa certa e mais 

inteligente” a se fazer. Essa é a mesma motivação dos negócios sociais, que buscam 

concomitantemente resultados financeiros e socioambientais, sendo originadas para solucionar um 

problema da sociedade. (BARKI et al., 2015; COMINI: BARKI; AGUIAR, 2012; DE MOURA; 

COMINI; DE SOUSA TEODÓSIO, 2015; TEODÓSIO; COMINI, 2012) 

 

Ainda sobre o modelo de negócios sustentável, esses empreendimentos adotam uma perspectiva 

do stakeholder de forma a considerar as necessidades de todos, inclusive do meio ambiente, 

aplicando inovações em busca da redução de poluição, resíduos e impactos negativos. Os 

empreendedores são os grandes maestros da execução da estratégia, puxando a agenda da 

sustentabilidade, assim como a perspectiva sistêmica empregada, atuando por meio de parcerias. 

(STUBBS; COCKLIN, 2008) 
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Empreendimentos esses, representados nesse trabalho pela Retalhar e o Banco de Tecido, exemplos 

de negócios que trazem essas características de um modelo de negócios sustentável, de negócios 

sociais e de modelos de negócios circulares. 

 

Considerando o cenário retratado sobre a relevância da indústria da moda para a economia mundial 

e os consequentes impactos socioambientais que acarreta, é urgente e necessária a presença de 

iniciativas e modelos de negócios que solucionem um problema da sociedade e que favoreçam a 

transição para a Economia Circular também nesse setor. Em um momento de erupção de uma maior 

consciência e consequente transição de uma economia linear para uma circular, reuso e reciclagem 

se apresentam como melhores soluções para recuperar e restaurar recursos e utilizar produtos 

maximizando seu valor. (SHIRVANIMOGHADDAM et al., 2020) 

 

Acadêmicos afirmam que o objetivo fundamental de promoção da Economia Circular é desassociar 

o crescimento econômico das pressões ambientais geradas pela intensiva extração de recursos, 

propondo um novo modelo econômico que almeja separar desenvolvimento econômico do uso 

exacerbado de recursos finitos. (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; IONESCU et al., 

2017) Na mesma linha e focando na indústria da moda, segundo Niinimäki, (2020), não deveríamos 

mais perseguir o crescimento ilimitado com práticas insustentáveis. É urgente uma contração 

econômica planejada acompanhada de uma redução do volume produzido. Essa discussão é 

complexa, pois ocasionaria impactos sociais e econômicos em locais onde houvesse redução da 

produção, que são altamente dependentes dessas atividades. É preciso buscar um equilíbrio para 

estabilizar a produção e melhorar a qualidade dos produtos têxteis, aumentando seu ciclo de vida 

e estender a responsabilidade para produtores e importadores para a destinação e reciclagem desses 

produtos promovendo negócios menos impactantes para o meio ambiente, desestimulando a 

superprodução. (NIINIMÄKI et al., 2020) Segundo o autor, a implementação de uma moda mais 

sustentável, onde se previne resíduos têxteis, se baseia em abordagens proativas com prevenção e 

redução; e reativas com reuso, reciclagem e descarte final correto. 

A primeira prioridade ao transformar a indústria da moda é a prevenção proativa da produção de 

resíduos, que requer uma nova lógica de design-produção-marketing. Uma mistura de abordagens 

proativas e reativas para minimizar a produção de resíduos e reutilizar o produto para estender sua 

vida útil oferece uma alternativa viável. A abordagem menos sustentável, no entanto, é totalmente 

reativa, com foco no descarte eficiente do produto. (NIINIMÄKI et al., 2020, p. 197) 
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Nesse sentido, a atuação das empresas estudadas desempenha um importante papel como 

contribuidoras desse movimento. Estudos apontam que se apresentam oportunidades em mudanças 

nos modelos de negócios que não se concentram apenas em limitar e reduzir os danos, mas também 

fazem parte de uma transformação na forma como as roupas são produzidas, vendidas, 

compartilhadas, reparadas e reutilizadas. (GREENPEACE INTERNATIONAL, 2017) 

 

 

Figura 15 - Stakeholders e ações para uma indústria da moda mais sustentável. Recomendações para 

políticos/legisladores, indústria, varejistas e consumidores para criar um modelo de negócios de moda mais 

ambientalmente amigável. 

Fonte:  (NIINIMÄKI et al., 2020, p. 196), tradução nossa. 

 

Como retratado na Figura 15 - Stakeholders e ações para uma indústria da moda mais sustentável. 

Recomendações para políticos/legisladores, indústria, varejistas e consumidores para criar um modelo de 

negócios de moda mais ambientalmente amigável.para que ocorra uma mudança relevante é 

imprescindível o envolvimento de todos os stakeholders. A indústria têxtil precisa investir em 

tecnologias limpas, novos modelos de negócios devem emergir, consumidores necessitam adaptar 

seus hábitos e a legislação e as regras para o ambiente de negócios precisam ser atualizadas pelos 

legisladores. (NIINIMÄKI et al., 2020)  

 

Analisando a atuação de ambas empresas, a contribuição para a Economia Circular e o 

Desenvolvimento Sustentável se materializa à medida que acadêmicos afirmam que o reuso e a 

reciclagem de têxteis pode ser uma solução sustentável para a redução do envio de resíduos sólidos 

para aterros, redução da extração e produção de materiais virgens, consumo de energia e 

consequentemente uma menor pegada ambiental. (SHIRVANIMOGHADDAM et al., 2020) 
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Marcas de moda com iniciativas nesse sentido estarão em posição mais favorável para melhorar 

sua pegada socioambiental e neutralizar os iminentes custos crescentes de produção de vestuário. 

(EDER-HANSEN et al., 2017) e associar-se a iniciativas como as executadas pela Retalhar e pelo 

Banco de Tecido contribuem para isso. Conforme afirmação das próprias empresas, o desafio dos 

resíduos têxteis é bastante expressivo e sua atuação tem ainda pouca representatividade no todo, 

no entanto, os negócios têm grande importância no movimento de trazer luz para o tema e 

apresentar modelos alternativos ao vigente, inspirando e servindo de exemplo para o mercado. 

 

Modelos de negócios que nascem com o objetivo de solucionar um problema da sociedade 

desempenham um papel importante em busca do desenvolvimento sustentável. Demonstram que 

por meio da lógica de marcado é possível combater problemas ambientais e sociais de maneira 

autossuficiente. Os casos estudados representam exemplos de empresas que aliando suas missões 

socioambientais e de sustentabilidade financeira demonstram alternativas para a questão dos 

resíduos têxteis no Brasil, por meio de modelos de negócios inovadores e com aplicação de 

princípios de economia circular. 

 

Isso posto, a economia circular é uma aliada do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o 

atendimento e harmonização das necessidades humanas, ao otimizar o uso de recursos de forma a 

se consumir o mínimo e reutilizar o máximo possível. Essa otimização do uso dos recursos funciona 

de modo a alcançar o equilíbrio entre a quantidade de recursos naturais consumidos e o seu ritmo 

de restauração natural para não comprometer as necessidades das gerações futuras, contribuindo 

para o caráter intergeracional do desenvolvimento sustentável de longo prazo. (IONESCU et al., 

2017) Isso se reforça à medida que na Economia Circular a criação de valor se constrói pela 

longevidade e novas formas de consumo. (SCHULTE, 2013) O autor afirma que estamos no “limiar 

de uma revolução empresarial que gerará novos modelos que contemplam o impacto sistêmico das 

atividades empresariais” (SCHULTE, 2013) e Berardi e Dias (2018) complementam que para isso, 

a mudança de paradigma é crucial. (BERARDI; DIAS, 2018) 

 

Economia Circular é, portanto, parte de uma nova forma de pensar o presente e o futuro no qual é 

possível dissociar o bem-estar humano e o crescimento econômico do consumo destrutivo e 

desenfreado de recursos. Ela traz uma visão positiva, em que se vai além de reduzir os efeitos 
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negativos ou gerenciar os resíduos, se materializa por uma mudança sistêmica para gerar resiliência 

e prosperidade no longo prazo, criando novas oportunidades e benefícios sociais, econômicos e 

ambientais. (IDEIA CIRCULAR, 2021) Dessa forma, empresas deveriam se dar conta que uma 

transição para a economia circular vai além da busca por resiliência e proteção contra a volatilidade 

de matérias primas, ela se apresenta enquanto oportunidade de uma nova forma de geração de 

lucros.  (SCHULTE, 2013) Isso se confirma na constatação de que “existe um chamado para 

reavaliar a maneira como os produtos são criados e consumidos, atualizar os conceitos de 

sustentabilidade e levar a prática da economia circular às empresas.” (AGUILERA; COLERATO, 

2021, p. 15) 

 

Além disso, especialistas têm defendido que a economia circular é alternativa para construirmos 

melhor (build back better) após crises, e isso se aplica especialmente à pandemia de COVID-19 

que nos assola no momento. O modelo traz a característica da resiliência, desassociando-se de 

práticas predatórias de exploração em prol da produção e consumo desenfreados, e se desvela como 

uma estratégia de recuperação, pois representa uma mudança sistêmica. Com esse argumento, a 

Ellen MacArthur Foundation publicou no meio de 2020 um chamado convocando empresas, 

governos e instituições financeiras a juntarem-se à essa jornada, atuando em busca da Economia 

Circular, para criar soluções que combinem oportunidades econômicas com benefícios para a 

sociedade e meio ambiente de maneira mais ampla. (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2020)  

 

Ademais, soma-se a esses pontos o crescente interesse do mercado financeiro pelos critérios de 

sustentabilidade na seleção de investimentos, com a recente popularização da sigla ESG 

(environmental, social, governance). O apelo de sustentabilidade em evidência no momento abre 

portas para os casos estudados e para outros tantos que possam aplicar princípios de circularidade 

em seus modelos de negócios, estratégias e consequentemente narrativas. 
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5.2 Limitações da pesquisa e recomendações de pesquisas futuras 

Ciente de que dificilmente se pode gerar conclusões teóricas e uma generalização das 

particularidades de somente dois estudos de caso (YIN, 2001), o objetivo desse estudo foi jogar luz 

sobre as iniciativas que existem de forma a exemplificar que é possível uma atuação mais 

sustentável no mundo empresarial, por meio da inovação em modelos de negócios atuando em 

busca da transição para uma economia circular.  

 

Houve limitações do estudo relacionadas a impossibilidade de maior interação com os 

empreendedores e visitas mais detalhadas às operações dos negócios devido à pandemia do novo 

corona vírus (covid-19). Além disso, pelo mesmo motivo e por limitações de tempo hábil, não 

houve consulta a clientes e fornecedores dos empreendimentos, para trazer complementariedade 

ou uma visão contrastante com a apresentada pelos entrevistados. 

 

As limitações se apresentam também nas entrevistas, pois captura-se a perspectiva daquele 

empreendedor que traz seu próprio repertório e experiências na entrevista. Igualmente, a 

pesquisadora tem também sua bagagem, que gera interpretações ao ouvir as falas dos entrevistados. 

 

Esse estudo focou nos modelos de negócio que se baseiam na prática da reciclagem pós consumo 

e no reuso pós indústria de tecidos. Durante as buscas, chamou atenção da pesquisadora o grande 

número de brechós online surgindo e o espaço na mídia que essas organizações passaram a receber, 

além de ações em parceria com grandes marcas varejistas. Um campo a ser explorado, portanto, 

seriam iniciativas de reuso de roupas pós consumo e a desmaterialização desse mercado, 

transferindo o valor de posse para o valor de uso e experiência, por meio a economia do 

compartilhamento (FEHRER; WIELAND, 2021). Há diversas plataformas com esse propósito 

surgindo no mercado, inclusive se apropriando do discurso da moda circular, aplicando um modelo 

de negócios baseado no “second hand”, não somente de itens de luxo, via plataformas digitais, o 

que popularizou e possibilitou o acesso a essa modalidade por muito mais pessoas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

o Entrevistado(a) 

• Nome do entrevistado(a): 

• Função na organização: 

 

o Descrição da Organização 

• Natureza Jurídica: 

• Atuação (local, estadual, nacional, internacional): 

• Fundador: 

• Ano de fundação: 

• Número de funcionários: 

• Número de clientes: 

• Toneladas de tecido recebido/processado: 

• Faturamento: 

• Recebeu algum tipo de capacitação/aceleração? 

• Tem algum selo/certificação? 
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o Finalidade/Propósito 

• Qual foi a motivação para a criação da empresa (oportunidade de mercado X resolver 

problema socioambiental)? 

• Qual é a missão da organização? 

• Quais as demandas sociais e/ou ambientais que os seus produtos e serviços atendem? 

• Como avalia se está cumprindo sua missão? 

• Geração de valor socioambiental é relevante para o seu negócio? 

• O que é mais relevante para o seu negócio, escala ou replicabilidade? 

 

 

 

 

o Cadeia de Valor 

• Qual é o público-alvo (clientes)? 

• Quais são os critérios de escolha de fornecedores (preço e qualidade X pessoas com 

vulnerabilidade social)? 

• Prioriza a contratação de funcionários em situação de vulnerabilidade social? 

 

o Governança 

• Existem mecanismos de participação da comunidade na organização? 

• Possui parcerias? Quais e qual relevância para o negócio? 

 

o Sustentabilidade Financeira 

• Quais são as fontes de receita da empresa? 

• Recebeu algum tipo de financiamento/investimento? 

• Há distribuição de lucros? 

 

o Sustentabilidade Ambiental / Economia Circular 

• A questão ambiental é avaliada na operação (ex.avaliação/homologação ambiental de 

parceiros)? 
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• Aspectos ambientais são monitorados e reportados? (consumo de água, energia, 

resíduos gerados..) 

• Qual o papel da Logística Reversa na execução da missão da organização? 

• De que forma as operações ajudam a fechar o ciclo (close the loop) de têxteis? 

• Em uma lógica de preservar o valor do bens por maior tempo possível, como o 

trabalho da organização contribui para a transição para a Economia Circular? 

• Pensando na hierarquia de destinação (reuso, reutilização, reciclagem), onde o 

trabalho da organização tem maior atuação/influência? 

 

o Inovação 

• Inovação é priorizada na organização? Se sim, de que forma? 

• Alguma inovação foi implementada? Se sim, quais? 

 

o Extra 

• Poderia mencionar os principais clientes que possuem atualmente ou que já utilizaram 

o serviço da empresa? 

• Exemplos de serviços que já prestaram, algum case que valha dividir, projeto 

destaque, que tenha sido bem sucedido e caso queira comentar de algum que foi 

desafiador 

• Quais oportunidades vê para negócios que solucionem uma questão socioambiental 

(implementando economia circular, por exemplo)? 

• Quais as barreiras que você enxerga para negócios sociais que atuem na economia 

circular? 
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