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A OCDE e a Economia Circular 

 

 

Vera Thorstensen1 

Antonio Pedro Faria2 

 

Resumo: O presente trabalho analisa o conceito de Economia Circular nos termos da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a sua produção 

acadêmica sobre o assunto, suas normas relevantes e qual o grau de adesão do Brasil às 

diretrizes da organização e para a transição para um modelo de Economia Circular. A 

conclusão é que o tema ainda foi pouco explorado, mas conta com uma produção 

acadêmica pujante que se acelerou ao longo dos últimos anos. O Brasil, por sua vez, 

realiza avanços paulatinos, porém não aderiu aos instrumentos normativos da OCDE e 

parece desenvolver seus trabalhos de forma paralela à organização e não em conjunto. 

Palavras-chave: Brasil; OCDE; Economia Circular; Meio-ambiente. 

 

Abstract: The present work analyzes the concept of Circular Economy according to the 

Organization for Economic Cooperation and Development, its academic production on 

the subject, its relevant legal instruments and what is Brazil's adherence to the 

organization's guidelines and for the transition to a Circular Economy model as well. The 

conclusion is that the theme has still been little explored, but it has a vigorous academic 

production that has accelerated over the past few years. Brazil, on the other hand, is 

making gradual advances, but has not adhered to OECD normative instruments and seems 

to develop its work in parallel with the organization and not together. 

Keywords: Brazil; OECD; Circular Economy; Environment. 

1. Introdução 

 

O texto tem como objetivo explorar a relação entre a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o tema da Economia Circular. O grau de adesão 

do Brasil nas medidas que envolvem a Economia Circular e por fim, uma síntese 

conclusiva. 

 

Para isso, a segunda seção do presente texto explora o conceito da Economia Circular ao 

longo das décadas, o interesse da OCDE sobre o tema e como a organização define e 

adota um significado específico de Economia Circular. Em seguida, será explorada em 

uma terceira seção a produção acadêmica da OCDE sobre o tema, com trabalhos e 

indicadores mais importantes. A quarta seção aborda os instrumentos legais da 

organização sobre o tema, todos são recomendações, ou seja, não possuem caráter 

vinculante entre os países membro ou parceiros que decidem se comprometer a seguir 

essas diretrizes, mas possuem enorme força moral. A quinta seção trabalha a relação do 

Brasil para com o tema da Economia Circular e a sua convergência com as normas da 

organização e, por fim, uma sexta seção contendo uma síntese conclusiva. 

 

2. O conceito de economia circular e a OCDE 
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O termo Economia Circular implica um sistema econômico onde os bens, quando atingem 

o fim da sua vida útil, ao invés de se tornarem resíduos sólidos, ou, em termos leigos, 

lixo, seriam reciclados ou utilizados como insumos para criação de novos bens. O oposto 

disso, uma “Economia Linear” é um sistema onde se extrai uma matéria prima da 

natureza, que se torna um bem de consumo, que, por sua vez, terá uma vida útil e após 

essa vida útil, o objeto torna-se resíduo para sempre, cabendo ao consumidor descarta-lo 

e ao poder público recolhe-lo. 

 

Embora não exista uma definição universalmente aceita, nem um autor que tenha cunhado 

o termo Economia Circular de maneira precisa, o professor de economia José Luís 

Cardoso da Universidade de Lisboa afirma que o arquiteto e designer suíço Walter Stahel 

começava a usar o termo ainda na década de 703, embora mais focado em uma questão 

de desenho de produtos do que uma questão de políticas públicas propriamente ditas. 

Stahel cunhou o termo “Cradle to Cradle”, ou seja, do berço ao berço e, posteriormente, 

Economia Circular para designar um desenho inteligente de produtos que poderiam ser 

infinitamente recicláveis, evitando enormes aterros e evitando o esgotamento de recursos 

naturais. Winans, Kendall e Deng (2017) enxergam a racionalidade da Economia Circular 

em várias fontes para além de Stahel, mais notadamente no chamado “Clube de Roma”4 

e no artigo “Espaçonave Terra” de Kenneth Boulding de 1966, um dos artigos seminais 

sobre economia e meio-ambiente e até hoje um dos mais citados sobre o tema. 

 

Fato é que o termo Economia Circular, Circularidade, Circularização se tornaram 

sinônimos de reintrodução dos resíduos como insumos para a criação de novos produtos 

reduzindo radicalmente a produção de resíduos sólidos e rejeitos. A adoção de um novo 

modelo que se contrapõe a linearização do modo de produção atual. 

 
Figura 1 - Economia Circular 

 
Fonte: CCGI/FGV 

                                                 
3 CARDOSO, José Luís. The circular economy: historical grounds. Changing Societies: Legacies and 

Challenges. Vol. iii. The Diverse Worlds of Sustainability, p. 115-127, 2018. 
4 Comunidade de cientistas e economistas que estudariam as implicações sociais oriundas das limitações 

naturais para o crescimento econômico. 



 

 

Figura 2 - Economia Linear 

 
Fonte: CCGI/FGV 

 

Embora a OCDE já trabalhasse questões correlatas como, por exemplo, a 

responsabilidade estendida do produtor desde 2001, bem como a realização de discussões 

acadêmicas pontuais, a Economia Circular passou a ser objeto de estudo dedicado da 

organização a partir de 2016 com a instituição do Projeto RE-Circle, grupo derivado do 

Projeto CIRCLE: Costs of Inaction and Resource scarcity: Consequences for Long-term 

Economic growth, cujo propósito seria estudar eficiência de recursos e transição para 

modelos circulares em países da OCDE. 

 

O projeto atua em dois “fronts”, primeiramente mediante pesquisas qualitativas e a 

publicação de guias para orientar países membros e países próximos a realizarem a 

transição para um modelo circular e também através da construção de modelagens 

econômicas sobre o uso de recursos naturais dos países e de impactos decorrentes de 

regulações e medidas de circularização sobre os indicadores macroeconômicos, fluxos 

comerciais e composição setorial dos países. 

 

Atualmente, ao menos durante a elaboração do presente trabalho em agosto de 2020 o 

RE-Circle havia publicado 12 trabalhos sobre Economia Circular, dos quais o primeiro 

fora publicado ainda em 2016 e quatro apenas em 2020. O grupo é prolífico e atuante, 

tendo participado em diversos dentro e fora da OCDE5. 

 

A ideia do presente artigo é abordar cada um destes 12 trabalhos produzidos pela OCDE, 

bem como uma das normas já aprovadas pelo Conselho da organização que dialoga com 

a temática de eficiência dos recursos, circularização da economia e uso de instrumentos 

típicos de política econômica para lidar com resíduos sólidos e também a produção de 

indicadores e dados da organização sobre essa temática.  

 

Por fim, analisar como o Brasil está lidando com essa temática, olhando principalmente 

para a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, ou Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

PNRS. 
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Forum on Environment - Plastics in a Circular Economy: Design of Sustainable Plastics from a Chemicals 

Perspective. 



Todavia, é importante frisar que resíduos químicos, ou seja, resíduos inflamáveis, 

corrosivos, tóxicos ou que possam de qualquer forma reagir com o ambiente ao redor não 

serão abordados nesse capítulo e serão estudados em outro capítulo. 

 

3. Produção Acadêmica da OCDE 

 

O presente tópico explora a produção acadêmica da OCDE sobre o tema da Economia 

Circular. São diversos papers acadêmicos, parte elaborada pela própria organização, 

assinado por seu diretório e representando sua postura oficial e parte elaborada por 

acadêmicos e especialistas oriundos de países membro e parceiros sob encomenda ou em 

colaboração com a organização, porém, sem a chancela da organização, ou seja, não 

representando uma postura oficial. 

 

A maior parte dos artigos trabalha com a modelagem de setores específicos ou grandes 

projeções sobre o impacto de um modelo onde os resíduos do consumo se tornam insumos 

produtivos em contextos ambientais, macroeconômicos e até mesmo no comércio 

internacional. Os artigos demonstram a novidade do tema e como a OCDE e seus 

acadêmicos associados realizam uma exploração de um novo campo do conhecimento, 

elaborando metodologias, criando indicadores e compilando pela primeira vez bases de 

dados consistentes e harmônicas. 

 

a. Responsabilidade Estendida do Produtor 

 

O primeiro trabalho da OCDE a tangenciar o tema da Economia Circular, ainda que 

indiretamente, é o guia sobre “Responsabilidade Estendida Do Produtor, ou ERP”, 

publicado originalmente em 2001 e revisado em 2016. A ERP surgiu durante o final da 

década de 80 quando as prefeituras de grandes cidades de países-membro começaram a 

lidar com o problema do manejo de resíduos sólidos e reciclagem insuficientes. A ideia 

da ERP é transferir o ônus social do manejo de resíduos sólidos da autoridade pública 

para o fabricante mediante o uso de políticas fiscais e regulatórias para criar um sistema 

de incentivos voltado para a internalização de custos ambientais. 

 

A OCDE lista como medidas de ERP a criação de políticas de retorno do produto para o 

fabricante, garantias onde o comprador deposita um dinheiro e recebe de volta quando 

retorna o produto, taxas de manejo do resíduo embutidas no preço final do produto, 

impostos sobre matéria prima e políticas de taxação e subsídio de insumos e do lixo. 

Aliadas a essas políticas, os países também poderiam incorporar regulações que 

incentivassem o aumento da vida útil dos produtos, bem como políticas de informação 

para conscientizar a população.6 

 

A revisão de 20167 da Organização demonstrou que, das 384 medidas EPR em vigor em 

países-membro, 70% delas foram implementadas após 2001:  

 

                                                 
6 (1.2.2) 
7 Incorporando um gráfico elaborado em um levantamento realizado em 2013, atualizando com medidas de 

2014 e 2015. 



Figura 3 - Medidas EPR adotadas globalmente entre 1970 e 2015 

 
Fonte: OECD (2013), What have we learned about extended producer responsibility in the past decade? – A survey of the recent 

EPR economic literature, Paris 

 

Já quanto aos produtos, 35% das medidas EPR se aplicam a eletrônicos, 12% a baterias 

de veículos, 18% a pneus, 17% a embalagens e o restante dos produtos com os demais 

18%. Quanto aos países que implementam essas 384 medidas, 90% surgiu na Europa. O 

Brasil figura como um dos poucos países fora da OCDE a adotar medidas, mas o paper 

não se debruça sobre quais. 

 

Embora não seja um artigo sobre a economia circular propriamente dita, o guia sobre EPR 

lista quais são as ferramentas e fatores chaves aos quais os países devem se atentar ao 

elaborar políticas de EPR, a partir de 2016 eles reconhecem que a emergência do conceito 

de economia circular e produtividade dos recursos foi determinante na proliferação de 

medidas EPR e que o “fechamento do ciclo” é comumente uma das metas das 

administrações públicas ao implementar medidas deste tipo.8 

 

O restante do artigo é dedicado ao desenho de políticas públicas de EPR e melhores 

práticas, bem como casos práticos trazidos por países integrantes da OCDE9. Contudo, 

como o foco não é exatamente a construção de uma economia circular, mas o repasse do 

ônus ambiental ao produtor, o artigo aparece apenas tangencialmente na seção sobre 

economia circular e, portanto, o presente trabalho. 

 

b. Orientação em Políticas sobre Eficiência de Recursos 

 

O Guia de Políticas Públicas sobre Eficiência de Recursos, assim como o Guia sobre 

Responsabilidade Estendida Do Produtor abarca temas amplos, e a Economia Circular 

novamente é apenas uma parte do conjunto total. Elaborado pela OCDE em conjunto com 

o G7, o foco é a eficiência de recursos, conceito que envolve um conjunto de medidas 

diferentes: (i) produtividade do uso de recursos, ou seja, aumentar o output de produtos 

utilizando menos insumos; (ii) a intensidade de recursos, ou o oposto do item anterior, 

usar menos recursos para produzir a mesma quantidade de produtos e serviços. A 

                                                 
8 2.7; 3.1 
9 Television and computer recycling in Australia; EPR for used tyres in Flanders (Belgium); EPR for waste 

of electric and electronic equipment in Canada; China's e-waste treatment fund; EPR schemes in Colombia; 

20 years of EPR in France: Achievements, lessons learned and challenges ahead; EPR for used rechargeable 

batteries in Japan; Recycling of electronic home appliances in Japan;  

The EPR for packaging waste in Japan; EPR in Korea; Electronics EPR in the United States 



eficiência é como a OCDE correlaciona produtividade e intensidade em um só conceito 

abrangente10.  

 

A economia circular seria uma forma importante de atingir a maior eficiência de recursos, 

mas não é uma ferramenta exclusiva. A OCDE sugere um conjunto de medidas para 

aumentar a eficiência, dentre elas a implementação da Responsabilidade Estendida ao 

Produtor; Licitações Verdes (licitações que demandem o uso de insumos sustentáveis); a 

criação de parcerias que estimulem a criação de cadeias globais de valor sustentáveis 

entre países do G7 e países que tenhas as mesmas metas (like mindness), mas sobretudo 

um foco em inovação, investimento e educação11. 

 

Focalizando apenas na questão da Economia Circular, visto que o estudo é abrangente e 

apenas tangencia as questões apresentadas neste trabalho, podemos citar que, ao avaliar 

o desempenho da União Europeia, a OCDE aponta que um estudo elaborado pela 

Comissão Europeia, em 2015, sobre Economia Circular mostra que a UE falhou ao 

promover o design sustentável e a circularidade dos insumos12 Por esse motivo, ao estudar 

medidas que obtiveram sucesso versus medidas que fracassaram ao não atingirem seus 

objetivos, a OCDE elaborou o guia como um conjunto de boas práticas para criar políticas 

públicas eficazes. 

 

Para o caso particular da economia circular, a OCDE resgata um estudo feito pela 

consultoria Accenture que, ao analisar 120 companhias que estão ganhando produtividade 

mediante o uso da circularidade em seus modelos de negócios, citou cinco categorias de 

medidas13: 

 

 Insumos circulares: O uso de energias renováveis aliada a materiais recicláveis 

substituindo matéria prima que só pode ser empregada uma vez na produção; 

 Recuperação de recursos: Uso de energia e insumos oriundos de produtos já 

descartados; 

 Extensão da vida útil dos produtos: Aumentar a vida útil dos produtos finais 

mediante reparos, upgrades e revendas; 

 Compartilhamento de plataformas: Aumentar a taxa de uso de produtos 

permitindo o uso compartilhado ou propriedade e acesso compartilhados; 

 Produto como serviço: Oferecer o acesso ao bem, mas reter a propriedade do bem 

como um estímulo a produtividade circular dos recursos. 

 

Contudo, a OCDE reconhece que embora as medidas sejam proveitosas para as empresas, 

nem sempre existem incentivos fiscais e regulatórios para que as empresas 

espontaneamente adotem tais medidas, cabendo ao poder público adaptar instituições 

para atingir estes objetivos. 

 

c. A Macroeconomia da transição para a Economia Circular 

 

                                                 
10 Pág 24 
11 Itens 2.2 e 2.3 
12 European Commission (2015), Closing the loop – an EU action plan for the circular economy, 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2015) 614 final, Brussels. 
13 Pág 74 



Elaborado sob o patrocínio da OCDE, porém sem a chancela do Secretariado, os autores 

McCarthy, Dellink e Bibas revisaram de 24 artigos de modelos Computacionais de 

Equilíbrio Geral (CGE models) e Macroeconometricos (ME models) onde diversos 

autores procuram de alguma forma construir modelos que compreendam a transição de 

uma economia linear para uma economia circular.  

 

Os autores apontam que a humanidade passa por um processo de aumento da demanda 

por insumos, aumento da quantidade de matéria secundária14, redução dos custos de 

reciclagem, remanufatura e reparo, bem como oportunidades para criação de empregos e 

reindustrialização. Por esse motivo, diversos economistas buscaram modelar os impactos 

e consequências de uma transição econômica para um mundo “verde”. Embora, os autores 

do trabalho entendam que o conceito de “economia circular” não seja fixo e universal e 

que pode variar entre esses 24 trabalhos. 

 

Contudo, sob uma ótica de modelagem, os modelos partem para uma abordagem familiar: 

definem regiões, setores, quantidades de insumos, mas agora algum deles contam com 

uma novidade: uma variável dummy sobre circularidade. O funcionamento dos modelos 

é parecido: existem setores extrativistas, alguns modelos diferenciam minérios e 

combustíveis, existem setores de transformação e existem diversos setores industriais, 

com uma gama de equações entre eles, como etapas de um processo. Países, por sua vez, 

possuem uma “composição” setorial interna. O modus operandi desses modelos é aplicar 

uma alteração nos dados ou nas equações e compreender o antes versus o depois15. 

 

A abordagem dos modelos circulares é, por exemplo, tornar os setores extrativos mais 

produtivos, as indústrias transformativas mais produtivas, ou transformar o setor de 

resíduos um “novo” setor de insumos16. Mas não só isso, os autores citam diversas formas 

de tentar implementar um modelo circular. Por exemplo: 

 
Tabela 1 - Policies implementadas em alguns dos modelos analisados por McCarthy, Dellink e Bibas 

Tributação de aterro Ecodesign: durabilidade 

Tributação de carbono Ecodesign: reparabilidade: 

Tarifa de eliminação de resíduos Ecodesign: reciclabilidade 

Imposto de consumo de material Standards obrigatórios de reciclagem 

IVA diferenciado por produtos Quotas obrigatórias de eliminação do produto 

Subsídios diferenciados por produtos Reformas de regras de eliminação dos produtos 

Etiquetamento de insumos Mudanças de enforcement do envio de resíduos 

Etiquetamento de reciclabilidade Framework regulatório de compartilhamento 

Programa de conscientização Licitações verdes 

Plataformas colaborativas P&D verde 

Programas de certificação Coleta pública 

Medias EPR  
Fonte: McCarthy, A., R. Dellink and R. Bibas (2018), “TheMacroeconomics of the Circular Economy Transition: A Critical Review 

of Modelling Approaches”, OECD Environment Working Papers, No. 130, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/af983f9a-en 

 

Ao todo, parece que todos os modelos demonstram que a transição é positiva para o 

planeta, embora todos presumam algumas mudanças positivas como uma expansão da 

P&D, aumento generalizado da produtividade e não considerem potenciais crises. Os 

autores chegam, em linhas gerais, a quatro conclusões17: Os efeitos macroeconômicos 

                                                 
14 Matéria prima derivada de produtos já utilizados. 
15 Cap. 2, pág, 18. 
16 Pág 22. 
17 Pág7. 



serão positivos, ainda que sejam insignificantes, certamente não serão negativos; os 

efeitos intrasetoriais serão grandes, os setores extrativos serão os grandes perdedores e 

setores não intensivos em insumos os grandes vencedores; modelos que dividem regiões 

capturam melhor que países que dependem menos de indústrias e setores primários serão 

os maiores beneficiários, terão os maiores ganhos em crescimento e em comércio, já os 

países que dependem de extração sofrerão mais enquanto os modelos que não separam 

regiões mostram melhor os efeitos meramente setoriais; por fim, as assunções dos 

modelos impactam radicalmente os resultados dos modelos, mais notadamente (i) 

eficiência do uso de recursos, (ii) taxa de substituição entre a matéria prima e secundária 

e (iii) mudanças nos padrões de consumo e implementação de políticas públicas. 

 

Por fim, algo que surge primeiramente nesse estudo e se torna corriqueiro em diversos 

estudos da OCDE ou estudos de autores vinculados a OCDE. Um dos 24 estudos, o 

modelo POLFREE de Meyer et. al (2016) trabalha com a hipótese onde apenas um ou 

alguns países adotam um modelo circular vis-à-vis um modelo de cooperação global. Este 

estudo em particular conclui que a cooperação é necessária para que cenários 

macroeconômicos positivos ocorram, caso contrário, países que tentem modelos 

circulares sozinhos sofrerão, bem como países que não adotem o modelo circular caso o 

resto do mundo o adote, principalmente o Brasil18 

 

d. Orientação em Políticas Públicas para maior eficiência no uso de recursos 

 

Artigo de autoria de Andrew McCarthy, Peter Börkey elaborado no âmbito da 

organização. A ideia do paper é estudar os setores responsáveis pela produção de metais, 

tanto oriundo de fontes primárias como de fontes secundárias e avaliar quais são as 

condições setoriais globais para que ocorra uma transição para um modelo circular. Este 

artigo cunha os termos “matéria secundária” e “fonte secundária” em contraposição à 

noção de matéria prima, oriunda de extração de minérios do solo; essa terminologia é de 

suma importância, dado que outros autores futuramente trabalhados neste artigo, bem 

como a própria OCDE incorporam os termos secondary metals e secondary materials em 

seu vernáculo após a publicação do presente artigo. 

 

Os minérios primários, extraídos da natureza, ainda correspondem a aproximadamente 

80% dos insumos utilizados nas indústrias comuns como aço, alumínio e cobre e 95% 

dos insumos em metais raros e utilizados em setores intensivos em tecnologia. Contudo, 

começa a surgir, nos grandes centros urbanos, uma produção de resíduos e sucata de 

origem antropogênica que passa a competir com a indústria extrativa como fontes de 

insumos, hoje, as fontes secundárias correspondem a quase 20% do mercado global de 

metais19, quota de mercado que cresceu moderadamente entre 2000 e 2018, quando o 

artigo foi elaborado, embora as fontes secundárias de aço e alumínio tenham perdido 

importância: a OCDE reconhece que apesar de a produção de metais derivados de fontes 

secundárias ter aumentado em números absolutos, a verdade é que em números relativos, 

nos últimos 15 anos, a quantidade de aço reciclado caiu de 34% para 26% e no caso do 

alumínio, de 25% para 16%20.  

 

Porém, alegam os autores, apesar de a literatura discutir a contraposição entre matéria 

prima e secundária, bem como circularização na agricultura e nos setores de combustíveis 

                                                 
18 Pág 39. 
19 Página 10. 
20 Pág. 17; 



fósseis, ainda não existe uma produção acadêmica relevante sobre o setor de metais para 

responder quais são os incentivos e obstáculos para a produção secundária e se as políticas 

públicas vigentes são condizentes com os objetivos de transição para uma economia 

circular. Por isso o artigo possui três objetivos: (i) criar uma tipologia sobre os setores de 

metais, classificando quais são as fontes primárias e secundárias; (ii) determinar quais são 

os incentivos tributários, fiscais e regulatórios para os setores primários e setores 

secundários, ou seja, quais políticas econômicas favorecem a parcela do setor que extrai 

recursos da natureza versus a parcela que utiliza reciclagem ou outras formas de captura 

da sucata e vice-versa.; e (iii) definir a proporção entre os dois setores, quais políticas 

podem ser utilizadas para alterar essas proporções, os impactos econômicos e ambientais 

dessas políticas. 

 

No caso dos setores primários, medidas tributárias que reduzem os custos de capital e 

energia são as formas mais comuns de incentivo. Alíquotas de imposto de renda reduzidas 

em países e lugares onde estão localizadas as indústrias mineradoras, por exemplo, 

alavancam o potencial dessa indústria face à concorrência que usa fontes secundárias. 

Mas existem outras fontes, como a permissão do uso de prejuízos históricos como crédito 

tributário presente e as chamadas provisões de depreciação acelerada que consistem em 

métodos contábeis onde as empresas declaram que seus ativos se depreciaram 

rapidamente e por isso a base de cálculo para a incidência de tributos seria menor. Essas 

alternativas são comuns e especialmente úteis em setores que extraem minérios e 

produzem metais porque são intensivos em capital. Apesar de diversas medidas estarem 

disponíveis para os setores secundários, essas medidas favorecem empresas intensivas 

em capital e empresas sujeitas a perdas em seus primeiros anos, mas com retornos maiores 

ao longo de décadas. Em suma, o sistema tributário favorece setores primários. Mas não 

apenas mediante tributos: o financiamento público, normalmente na forma de bancos de 

desenvolvimento e as agências de crédito para exportação também favorecem projetos de 

mineração e empresas públicas que continuam operando mesmo com retorno sobre 

investimento baixo. Finalmente, os autores citam que os grandes exportadores de 

minérios também instituem restrições à exportação (especialmente Brasil, China e 

Indonésia) o que faz os preços nos mercados locais caírem, consequentemente tornando 

a produção primária menos custosa nesses países. 

 

Já no caso dos setores secundários, os setores públicos começam a criar incentivos 

mediante empréstimos focalizados, por exemplo, o Banco Europeu de Investimentos que 

opera dois fundos voltados para economia circular e eficiência de materiais, 

respectivamente. Os governos locais, mais prejudicados pela geração de resíduos, 

começam a se tornar grandes partidários de programas similares. Outras medidas estão 

favorecendo setores secundários indiretamente, como taxas sobre lixo, impostos e 

restrições sobre lixões e toda a sorte de legislações que instituem medidas obrigando 

logística reversa. No que pese serem medidas que não sejam direcionadas aos setores 

secundários especificamente, são medidas que encarecem a produção de resíduos e abrem 

margem para a entrada de players no mercado que pratiquem a reciclagem, embora os 

autores aleguem não conseguir quantificar exatamente esse efeito. Por fim, os fluxos 

municipais de resíduos sólidos, principalmente dos setores de construção e das indústrias 

começam a despontar como fontes interessantes de insumos para o mercado, 

principalmente quando aliadas a políticas EPR e de conscientização, que acabam fazendo 

com que os resíduos já venham coletados e tratados na ponta final. 

 



Ao todo, os autores concluem que a reciclagem nos setores de aço e alumínio se 

expandem anualmente, e que 75% do material já produzido está sendo reciclado, o 

problema no futuro distante na verdade seria a ausência de fontes secundárias para 

continuar o processo de reciclagem. Contudo, para os outros metais, a reciclagem parece 

ser de aproximadamente 25% e não existem indicadores de que isso possa mudar sem a 

alteração das estruturas de incentivos governamentais21. Entretanto, a produção de dados, 

indicadores e informações para compreender a plenitude do setor de metais impede 

maiores conclusões e o prosseguimento da pesquisa, faltam informações quantitativas 

para produzir estudos cross-country na mesma proporção que a OCDE produz em setores 

como agricultura, pesca e energia. 

 

e. O comércio internacional e a transição para um modelo de uso de recursos 

eficiente e Economia Circular. 

 

Artigo elaborado de forma independente por Shunta Yamaguchi, porém, sob a tutela da 

OCDE. A ideia do trabalho é aventar hipóteses sobre como a transição global para a 

Economia Circular impactaria o comércio global. De acordo com a autora, a OCDE 

estima que a população global crescerá para 9 bilhões de habitantes até 2050 e a renda 

per capita média da população global, comparada com a da elaboração de seu artigo 

(2018) triplicará e o consumo de matéria-prima per capita duplicará. Por este motivo, a 

circularização torna-se imperativa, visto que reduz a extração de recursos naturais, reduz 

os riscos geo-políticos por recursos, reduz as pressões ambientais globais e gera novas 

oportunidades econômicas para o crescimento22. 

 

Contudo, o comércio internacional também será impactado pela Economia Circular, 

primeiro porque altera os fluxos comerciais globais, tornando a matéria-prima e os setores 

extrativistas menos interessantes, ao passo que os resíduos sólidos serão novas fontes de 

insumos, ou seja, países produtores de resíduos serão produtores de matérias primas, 

como China e Índia em uma escala global, ou mesmo países menores com uma alta 

produção de resíduos sólidos domésticos per capita. Em seguida, haverá uma 

fragmentação das cadeias globais de valor, dado que agora os países irão procurar nos 

seus vizinhos próximos fontes de insumos para as suas indústrias: carros usados, sucatas, 

produtos que antes seriam lixo. 

 

De acordo com a autora, existem sete tópicos que a academia precisa explorar 

futuramente ao estudar circularidade e comércio: (i) os impactos potenciais da transição 

para a economia circular no comércio global; (ii) a interação entre as políticas de 

economia circular no comércio e domésticas; (iii) o comércio dos resíduos e a recuperação 

da sucata; (iv) comércio de matérias secundárias; (v) comércio de bens de segunda mão 

para reuso; (vi) comércio de bens para refurbishment e remanufatura; e (vii) cooperação 

internacional nas cadeias de valor na economia circular. 

 

i. Os Impactos Potenciais Da Transição Para A Economia Circular No Comércio 

Global: Os fluxos globais do comércio tendem a se alterar enormemente com a 

circularização, mais notadamente, os setores primários perdem foça para os 

setores industriais e manufatureiros, que por sua vez também perdem papel 

relativo para os setores de serviços. Em suma, há uma recomposição setorial 
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relevante As Compras Públicas verdes também impactarão o comércio 

internacional, 84% dos países da OCDE adotaram medidas ambientais em 

licitações, considerando que compras públicas respondem por 12% do PIB dos 

países-membro da OCDE, isso significa que companhias que não se adaptarem ao 

novo modelo terão dificuldade em se internacionalizar e força a 

internacionalização a ser “verde”. 

 

ii. A Interação Entre As Políticas De Economia Circular No Comércio E 

Domésticas: A intenção dos países em promover a economia circular 

domesticamente tem criado barreiras comerciais, tensões e consequentemente 

disputas comerciais. Atualmente a OMC conta com painéis levantados por Japão 

e União Europeia contra a Rússia, porque o país criou um imposto sobre a 

reciclagem de motores; considerando que os fabricantes japoneses e europeus 

aderem a modelos circulares e reciclam motores, isso confere vantagem indevida 

aos automóveis russos. Em 1998 houve o caso Myers v. Canada no NAFTA onde 

a empresa Myers de manejo de resíduos sólidos que operava no Canadá reclamou 

que o governo restringiu a exportação do Bifenilpoliclorado (PCB) para os EUA.  

 

Medidas comerciais devem ser sempre não discriminatórias, mas considerando a 

política ambiental diversificada entre os países, a forma como setores 

“downstream”, ou seja, os setores mais próximos dos consumidores estão mais 

sujeitos a serem afetados por políticas de responsabilidade estendida ou regras 

ambientais rígidas que setores “upstream” pode gerar uma série de litígios 

domésticos e internacionais como consequência. 

 

iii. O Comércio Dos Resíduos E A Recuperação Da Sucata: O comércio de resíduos 

sólidos e sucata normalmente são mal vistos pela academia e pela OCDE, a autora 

aponta que o Conselho da OCDE por diversas vezes aconselhou contra tal tipo de 

comércio e a Convenção da Basiléia restringe a comercialização de resíduos 

igualmente. Contudo, é inegável que o mercado de sucata e resíduos ganhou 

importância, tornando-se uma fonte de insumos para a indústria e uma fonte de 

oportunidades para diversos negócios dedicados ao manejo de resíduos, 

principalmente quando não estamos falando de químicos. Em 2016 o a OCDE 

estimou que o mercado de sucata de resíduos valia 96 bilhões de dólares, dos quais 

97% do valor eram metais, papel e plástico. 

 



Figura 4 - Valor e Peso em Toneladas do Mercado Global de Resíduos 

 
Fonte: OCDE, Indicators on Trade and Environment 

 

Outro fator relevante para a consolidação desse mercado são os conflitos 

decorrentes da política de resíduos sólidos ao redor do mundo. A definição do que 

é lixo, a definição do que é o fim do ciclo de vida útil de um produto, a definição 

de quais produtos põe a saúde da população em risco e as práticas nacionais de 

proibir a exportação ou importação de lixo a depender dos interesses comerciais 

ou ambientais nacionais fazem com que esse mercado ainda enfrente dificuldades 

para atingir seu potencial. 

 

E por fim, o mercado de resíduos pode se tornar um escape para os “pollution 

havens”, ou seja, países que possuem legislação leniente com o manejo de 

resíduos e aceitam receber enorme quantidade de lixo de países ricos e despejam 

em seu território sem qualquer preparo para tal. Outro risco é o mercado ilegal de 

resíduos, de países que compram resíduos ilegalmente como insumos, mas 

desviando dos trâmites corretos de reciclagem ou descarte do país exportador. 

Contudo, apesar de os inúmeros desafios, é um grande mercado que a OCDE 

reconhece ter potenciais e riscos. 

 

iv. Comércio De Matérias Secundárias: Uma Economia Circular pressupõe que a 

matéria secundária, ou seja, matéria prima oriunda de produtos já reciclados ou 

reprocessados seja abundante e livremente negociada ao redor do mundo. 

Curiosamente, um dos grandes obstáculos para o estudo das matérias secundárias 

hoje é a falta de produção de dados e a falta de critérios para definir o que é matéria 

prima, resíduo e matéria secundária. 

 

Também faltam critérios e standards para afirmar o que é sustentável e o que tem 

design adequado para ser reincorporado à cadeia produtiva, ou seja, um sistema 

globalizado de certificação e padronização de produtos e insumos circulares. 



Além desse problema, a OCDE estimou em 2014 que um terço das barreiras à 

exportação de seus países membros foi aplicada para resíduos e sucata que podem 

ser transformados em matéria secundária. 

 

v. Comércio De Bens De Segunda Mão Para Reuso: Teoricamente, a economia 

circular seria beneficiada por uma política de venda de objetos de segunda mão, 

contudo a literatura ambiental aponta para os riscos de transformar o comércio 

internacional em uma evasão da responsabilidade estendida ao produtor, fazendo 

com que produtos saiam de países com práticas restritivas e sejam exportados para 

países com práticas pouco restritivas. 

 

vi. Comércio De Bens Para Refurbishment E Remanufatura: A diferença de 

classificação entre resíduos e bens remanufaturados entre os países faz com que 

existam conflitos sobre a classificação adotada entre estes mesmos países durante 

um processo de importação e exportação. Faltam métodos e procedimentos para 

unificar e padronizar como os produtos remanufaturados serão tratados em um 

mundo que valoriza liberalização comercial contraposta à responsabilidade 

estendida do produtor e padrões ambientais. 

 

vii. Cooperação Internacional Nas Cadeias De Valor Na Economia Circular: 

Considerando toda a temática exposta, a literatura aponta que os efeitos 

macroeconômicos da circularização serão tão melhores quanto maior for a 

integração internacional. Também faltam mecanismos de integração, sejam 

acordos comerciais propriamente ditos, como sistemas de padronização, 

normatização e standards universalmente aceitos entre os países. 

 

Yamaguchi conclui seu artigo afirmando que poucos estudos abordaram a Economia 

Circular e o Comércio Internacional concomitantemente. Contudo, já começam a emergir 

de forma fática a interação entre essas pautas, seu artigo é, nas palavras da própria autora, 

conceitual e propõe abrir novas agendas de pesquisa que integrem a Circularidade ao 

comércio. 

 

f. Aprimorando o mercado de plásticos recicláveis: tendências, perspectivas 

e políticas adequadas 

 

Report da OCDE elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre Produtividade dos Recursos e 

Resíduos, o objetivo do trabalho é, assim como no estudo sobre o setor de metais criar 

uma tipologia e um modelo de funcionamento do setor de plástico e, em seguida, 

contrastar quais são os incentivos e obstáculos para uma amplificação da reciclagem em 

larga escala e emprego de modelos circulares no setor. A OCDE afirma que 4% da 

produção global de petróleo e gás são utilizadas no setor de plástico e que o setor 

representa 1% de toda a emissão de gases do efeito estufa no planeta. 

 

As conclusões do estudo são que o mercado de plásticos reciclados ainda é pequeno e 

vulnerável, em parte porque a demanda por plástico primário e secundário tende a não 

diferenciá-los, expondo o plástico reciclável às mesmas flutuações setoriais, porém, isso 

faz com que o seu preço acompanhe o preço do setor de plástico primário, fortemente 

dependente do petróleo, ou seja, o preço e os custos do plástico reciclado obedecem ciclos 

muito distintos entre si. Por esse motivo, o setor de reciclados é 10 vezes menor que o 

setor primário, com menor capacidade de ganhos de escala e absorção de choques 



oriundos de crises ou variações do preço do petróleo. Por fim, a demanda por plástico 

como insumo ainda é concentrada sobretudo na China, que hoje demanda 2/3 do plástico 

global, dificultando o seu acesso a outros mercados. 

 

Ao todo, são três tipos de barreiras para o avanço do setor de reciclados: (i) desafios 

técnicos associados aos inúmeros polímeros e aditivos, riscos de contaminação para os 

consumidores e os desafios práticos de coleta e separação, particularmente em países em 

desenvolvimento; (ii) os problemas ambientais oriundos de aditivos perigosos para a 

saúde no plástico reciclado; e (iii) desafios regulatórios associados ao comércio ilegal de 

resíduos e o descontrole na queima e despejo do plástico, principalmente em países em 

desenvolvimento. 

 

Para solucionar esses problemas, a OCDE estudou políticas e intervenções feitas por 

países-membros e municipalidades afetadas por esses problemas e constatou uma série 

de medidas que poderiam ser adotadas para ajuda-los, dentre elas, as mais eficazes são: 

Definir em normas as metas de reciclagem, aumento de economia de escala e redução de 

custos; políticas EPR para os fabricantes de plástico; e conscientização do público. 

Porém, existem outras intervenções com potencial promissor implementadas em menor 

escala, são elas: 

 

i. Criação de demanda por plástico reciclado em licitações públicas; 

ii. Compartilhar melhores práticas de coleta, separação e processamento em cadeias 

de valor; 

iii. Desenvolvimento e compartilhamento livre de informações para que atores 

expandam para novos mercados; 

iv. Prover informações e treinamento para designers e indústrias encorajando o uso 

de material reciclado; 

v. Conscientização de consumidores, encorajando o consumo de material reciclado; 

vi. Avaliando como a administração pode intervir nas cadeias de suprimento 

encorajando o uso de material reciclado; 

 

Existem outras intervenções cuja implementação é complexa, mas possuem alto potencial 

de impactar a vida das pessoas: 

 

i. Enforcement de ações que proíbam o despejo ilegal, especialmente em países em 

desenvolvimento; 

ii. Enforcement de ações visando reduzir o tráfico ilegal de plástico; 

iii. Obrigando uma quantidade mínima de plástico em produtos; 

iv. Promovendo o investimento em coleta, separação e processamento; 

v. Uso de instrumentos financeiros para reduzir a volatilidade do mercado; 

vi. Apoio ao desenvolvimento da capacidade doméstica de reciclagem, removendo a 

dependência externa; 

vii. Uso de tributos para internalizar as externalidades do setor de plástico primário; 

viii. Apoio público ao desenvolvimento de tecnologias mais eficazes de coleta, 

transporte e separação de resíduos de plástico; 

ix. Coordenação da indústria para padronizar procedimentos e o uso dos mesmos 

polímeros, bem como informação sobre aditivos, promovendo capacidade de 

reciclar na indústria; 

x. A indústria assumir iniciativas de combate ao crime com resíduos. 

 



g. O Panorama dos recursos materiais globais em 2060: Motores econômicos 

e consequências ambientais 

 

Publicado sob a responsabilidade do Secretariado-Geral da OCDE, o paper parte do 

princípio de que a humanidade consumiu, em 1970, 27 bilhões de toneladas e 89 bilhões 

de toneladas em 2017. Tal fenômeno ocorreu porque a população global aumentou e ficou 

mais rica. Considerando que o aumento da renda média e da população são constantes, é 

imperativo descobrir se o consumo de matérias primas seguirá aumentando nesse mesmo 

ritmo, se as economias conseguem fazer o descolamento (‘decoupling”) entre o 

crescimento econômico e o consumo de recursos naturais e se a Economia Circular é a 

resposta ou uma das possíveis respostas para essa questão. 

 

De acordo com a OCDE, a população estimada do planeta está desacelerando, contudo, 

chegará a 10 bilhões de pessoas em 2060. Ao passo que o padrão de vida dessas pessoas 

também evoluirá durante o período. O modelo ENV-Linkages da OCDE prevê que a 

renda per capita média global em 2060 será de 37 mil dólares a valores de 2017, ou seja, 

quase a média da organização no ano de 2017, ao mesmo tempo, a produção e o consumo 

se deslocam para o mundo emergente e economias em desenvolvimento 23. Porém, 

paralelamente a esse processo, a intensidade de uso de materiais declina, os países ricos 

e classes sociais mais elevadas migram para o consumo de serviços ao invés de bens e a 

marcha tecnológica avança tornando o ciclo de vida útil dos produtos mais elevado, as 

indústrias mais produtivas e a demanda por recursos menor. Ou seja, vetores que de 

alguma forma se antagonizam. 

 

Portanto o objetivo da modelagem econômica é descobrir como as mudanças 

socioeconômicas e tecnológicas vão afetar a demanda por matéria prima e como 

mudanças regulatórias e políticas públicas podem alterar esse resultado. O modelo da 

OCDE estima que as 89 Gigatoneladas consumidas em 2017 evoluirão para 167 

Gigatoneladas em 2060. Onde os minerais não-metálicos compõem a maior parte do peso, 

mas os metais serão os grandes poluidores no longo prazo devido ao seu impacto 

ambiental por tonelada. 

 

O Sudeste asiático e a África subsaariana se tornarão grandes consumidores de matérias-

primas, mesmo na área da OCDE a perspectiva é crescer o consumo de 1% a 2% ao ano. 

Contudo, a OCDE também estima que cada pessoa consumirá 1,3% de matéria-prima a 

menos, por ano, ou seja, o consumo é mais eficiente e mais orientado para serviços. 

 

As consequências desses fatores serão nefastas, aumento da emissão de gases 

responsáveis pelo efeito estufa de 30 para 70 bilhões de toneladas, dos quais 12% se 

devem a metais e 12% ao concreto necessário para expandir a infraestrutura e produção 

de bens de consumo globalmente. Por esse motivo, a economia circular é peça chave para 

combater esse o cenário supracitado. 

 

Contudo, o artigo não se propõe a oferecer uma resposta com um cenário pré-economia 

circular e pós economia circular, mas construir um modelo econômico que relaciona a 

atividade econômica com o consumo de matérias primas, o crescimento econômico global 

até 2060 e uma estimativa de como o crescimento afetará essa demanda. Em seguida, 

estima os custos econômicos da circularidade e projeta como a Economia Circular 
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aumenta na medida que os custos de obtenção de insumos secundários caem e o custo de 

obtenção de matéria prima aumenta. A organização entende que a reciclagem há de 

triplicar, mas que a não ser que medidas sejam adotadas, a composição setorial da 

mineração e da reciclagem permanecerão iguais globalmente24. 

 

h. Modelos de negócios para a economia circular: oportunidades e desafios 

para a implementação de políticas públicas 

 

Relatório elaborado pela própria OCDE cujo o intuito é avaliar a possibilidade de as 

empresas e indústrias localizadas nos países-membro incorporarem práticas e modelos de 

negócio circulares em seu processo produtivo, aumentando a produtividade e 

conquistando o mercado. Para isso, a OCDE explora cinco práticas que entende 

fundamental: (i) modelos de insumos circulares que substituem fontes primárias e 

recursos virgens por matéria recuperada, com o uso de energia renovável; (ii) modelos de 

recuperação dos recursos, onde empresas procuram extrair materiais de produtos usados, 

reincorporando-os ao ciclo produtivo ao invés de encaminhar ao descarte; (iii) modelos 

de extensão da vida útil dos produtos, fazendo com que a necessidade de produção e 

consequentemente fabricação caia; (iv) modelos de economia compartilhada, estimulando 

o uso máximo de produtos e evitando a produção de bens que serão subutilizados por 

proprietários individuais; e (v) o modelo de substituição de produtos por serviços, no qual 

serviços de reparo, assistência e atualização substituem a produção de bens que serão 

descartados. 

 

i. Modelos de insumos circulares consistem nas empresas elaborarem o redesenho 

de seus produtos, adotando o modelo cradle to cradle para que ao final da sua 

vida útil, o produto possa ser reintroduzido na cadeia produtiva da empresa. A 

princípio, é um modelo que requer uma transição tanto no design do produto, 

como na sua forma de produção. A OCDE reconhece que é um processo que 

encarece o produto (novo design e novos custos para a fabricação), mas que 

oferecem oportunidades em países desenvolvidos onde consumidores aceitariam 

pagar mais por produtos “verdes” e reduz o risco de supply chain das empresas, 

dado que elas criam fontes de insumos ao fabricar o produto e se expõe a menor 

risco. 

 

ii. Modelos de recuperação de recursos são medidas onde há coleta de recicláveis e 

separação em larga escala dentro de uma jurisdição para que os seus resíduos 

sólidos sejam posteriormente reaproveitados industrialmente em escala industrial 

e economicamente viável. A reciclagem pode ser em downcycling, onde o produto 

recuperado é de qualidade inferior ao original, upcycling onde a qualidade é igual 

ou superior e simbiose industrial, modelo aplicado em indústrias que usam 

materiais homogêneos que passam por poucas transformações físicas e químicas 

quando se transformam em produto e, portanto, podem ser imediatamente 

reincorporados à cadeia produtiva. 

 

iii. A extensão da vida útil dos produtos pode ocorrer de três formas, a primeira delas 

é o modelo de longa vida clássico, onde a indústria redesenha seus produtos para 

que eles durem o máximo possível e a obsolescência programada seja evitada; a 

segunda forma é o modelo de reuso direto, onde os consumidores almejam 

                                                 
24 Página 148 



substituir seus bens por outros mais modernos, mas ao invés de fazer uma 

substituição completa, o próprio fabricante ou empresas terceiras podem substituir 

apenas algumas peças ou partes chave do produto e estender sua vida útil. A ONG 

britânica WRAP estima que mesmo hoje, no Reino Unido, 23% dos eletrônicos 

podem ser adaptados para se tornarem mais modernos sem a necessidade de 

grandes alterações25; por fim, o refurbishment e a manufatura são formas de 

extensão da vida útil que tentam preservar o mesmo produto por mais tempo. 

 

iv. Os modelos de compartilhamento e compartilhamento de plataforma servem para 

que mais pessoas usem os mesmos bens e reduzam a subutilização. A Fundação 

Ellen McArthur estimou, por exemplo, que o europeu médio tem o seu carro 

estacionado 92% do tempo. Dividir carros, imóveis, roupas e eletrônicos é uma 

forma de reduzir o consumo de matérias primas ao aumentar o uso de bens 

ociosos. Airbnb, Uber e empresas similares estão inovando nessa área, fazendo 

com que os consumidores gastem menos ao não ter que comprar um bem 

integralmente e ao mesmo tempo combatendo a subutilização. 

 

v. O modelo de substituição dos produtos por serviços consiste em substituir 

produtos físicos por serviços ou combinar produtos com serviços como forma de 

redução da quantidade de insumos gastos. Um exemplo são as empresas que tem 

serviços voltados ao modelo, o evento dado pela OCDE é a empresa de artigos de 

luxo Patagonia, que realiza reparos nas roupas quando danificadas e auxilia seus 

consumidores a realizarem vendas de segunda mão. Existe também o sistema de 

serviços orientados ao usuário, onde os consumidores pagam para utilizar por um 

produto por tempo indeterminado em um contrato que se assemelha ao leasing. 

Netflix e Amazon podem ser entendidas como empresas que aderiram a esse 

modelo, alugando uma biblioteca de CDs e filmes por tempo indeterminado, 

empresas que permitem o uso de carros por tempo determinado também usam esse 

modelo. Por fim, o sistema de produtos orientados pelo resultado consistiria em 

um sistema onde ao invés de vender equipamentos e objetos, as empresas vendem 

a sua consequência (e.g ao invés de comercializar um aparelho de ar-

condicionado, vende o serviço de aquecimento e refrigeração) de forma que ela 

retém a propriedade do produto e mantém uma relação de fidelidade com o 

consumidor, que consome o serviço mensalmente. 

 

Contudo, a aplicação desses modelos depende da capacidade de incrementar sua escala. 

Os modelos circulares ainda são pouco populares, salvo nos sistemas de 

compartilhamento de caronas e aluguel de carros26. Os elevados custos de implementação 

fazem com que a circularização ainda seja menos preferida pelas empresas. A OCDE 

ainda cita que a medida que a reciclagem se tornar mais comum, negócios que se fundam 

na recuperação de resíduos perderão o seu propósito: isso já pode ser sentido no setor de 

aço, onde 80% dos insumos são reciclados e o custo de reciclagem dos outros 20% são 

inacessíveis. Empresas ainda são reticentes com modelos de remanufatura ou modelos 

que permitam a entrada de terceiros por medo de perderem mercado. Os modelos de 

compartilhamento estão gerando conflitos de competitividade com setores tradicionais, 

seguindo o exemplo do Uber e Airbnb que não pagam os tributos que os taxistas e a 

indústria hoteleira pagam. Modelos de produtos como serviços ainda não são bem aceitos 
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por consumidores que desejam ter a propriedade do produto27. De qualquer forma, a 

OCDE defende que casos de sucesso podem quebrar essas barreiras, que não são 

impeditivos absolutos aos modelos de negócios. 

 

A conclusão geral do estudo é que a circularização da economia já é possível em setores 

que são intensivos em papel e aço, mas a penetração de modelos circulares ainda é baixa. 

As demais medidas sugeridas e os demais materiais ainda precisam vencer desafios 

econômicos, tecnológicos e regulatórios. Contudo, os modelos circulares podem se tornar 

mais vantajosos por meio de mudanças regulatórias. O estudo conclui citando um estudo 

do Clube de Roma que afirma que a estrutura tributária da União Europeia tributa 

excessivamente o trabalho, mas não tributa a extração de recursos naturais; os subsídios 

setoriais para a indústria mineradora e de combustíveis fósseis ao redor do mundo também 

altera a composição ótima de preços para uma transição circular. Outro fator é que o 

mercado de recuperação de insumos ainda é pequeno e os preços dos insumos reciclados, 

volátil. Consumidores também parecem perceber os produtos circulares como 

potencialmente inferiores, o que não é necessariamente verdade. A OCDE recomenda que 

seus membros adotem políticas tributárias modernas que incorporem uma transição 

circular para a economia e conscientizem consumidores sobre tais políticas. Alterar as 

estruturas de subsídios e incentivos também é fundamental. 

 

O restante do estudo consiste em estudos de caso de empresas particulares: Nico 

Spacecraft, empresa dinamarquesa que desenvolve móveis domésticos; Tarkett Desso, 

multinacional francesa que cria pisos e carpetes, agora voltada para o design cradle to 

cradle; FREITAG, empresa suíça que faz bolsas e acessórios mediante upcycling de lonas 

de caminhão e cintos de segurança; Caterpillar, gigante americana de materiais de 

construção e mineração adotou modelos de remanufatura; a Toronto Tool Library criou 

sistema de compartilhamento de ferramentas e impressoras 3D para torna-los acessíveis; 

a holandesa Peerby criou um sistema de escambo de roupas, acessórios e objetos usados; 

a empresa Philips oferece iluminação como serviço para as empresas e retém a 

propriedade de suas lâmpadas, reciclando-as; e a canadense Rent Frock Repeat aluga 

roupas para eventos e festas combatendo a ideia de que roupas para eventos devem 

permanecer no armário. 

 

Em suma, as empresas podem se aproveitar de um modelo circular, mas precisarão de 

uma estrutura regulatória e de incentivos que as estimulem. Para atingir esses objetivos a 

os países precisam garantir que os custos ambientais da produção e consumo estejam 

refletidos no sistema de preços, melhorar a colaboração entre os diversos setores 

distribuídos entre diversas cadeias de valor, reformar os arranjos regulatórios para fugir 

do status quo, aumentar a conscientização dos consumidores e promover a oferta de 

produtos circulares, mediante políticas EPR, políticas de Pesquisa e Desenvolvimento, 

tributação diferenciada para produtos menos poluentes, obrigar a reciclagem de certos 

produtos quando for possível e uma política mais rígida de etiquetagem28. 

 

i. O mercado de trabalho e as consequências de uma transição para uma 

Economia Circular 
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Estudo elaborado por Laubinger, Lanzi e Chateau no âmbito da OCDE, da mesma forma 

que outros estudos já abordados no presente trabalho, analisa o impacto de uma transição 

para um modelo circular nas variáveis macroeconômicas e no comércio internacional. O 

propósito dos autores neste artigo especificamente é avaliar 47 cenários distintos 

trabalhados em outros 15 estudos feitos por outros autores analisando o impacto de uma 

transição no mercado de trabalho e sobre o emprego. 

 

Os autores partem da premissa de que os setores mais intensivos em recursos: construção, 

alimentos, metais, mineração, geração e distribuição de energia consomem 90% de todos 

os recursos naturais do planeta, mas empregam somente 15% da força de trabalho, 

portanto, uma transição para um modelo circular impactaria negativamente apenas uma 

parcela menor da força de trabalho, sendo contrabalanceada por uma maior oferta de 

serviços complexos e dinâmicos que contrabalanceariam esses efeitos. A implementação 

dos modelos desenvolvidos pelo RE-CE da OCDE alteraria o modo de produção, fazendo 

com que menos recursos fossem consumidos, os padrões de demanda, fazendo com que 

as pessoas consumam mais serviços ao invés de bens. Outros impactos são a alteração 

das condições macroeconômicas com uma política fiscal reequilibrada entre setores e, por 

fim, alterações nos padrões do comércio global. 

 

Essas alterações podem criar quatro efeitos distintos: criação de novos empregos em 

setores verdes, substituição de empregos entre setores que perdem vagas vis-à-vis setores 

que ganham vagas, destruição de empregos em setores altamente poluentes e 

consumidores de recursos e redefinição de empregos em setores que continuarão 

existindo, porém com maior necessidade de retreinamento e reeducação. 

 

Felizmente, os efeitos destrutivos serão menores e a maior parte dos setores intensivos 

em empregos serão “vencedores” em uma transição. Os autores calculam utilizando o 

software GTAP um gráfico mostrando de 0 a 100% o uso de recursos e empregos através 

da economia: 

 



Figura 5 - Proporções cumulativas de demanda por materiais e empregos por setor em 2011 

 
Fonte: Laubinger, F., E. Lanzi and J. Chateau (2020), "Labour market consequences of a transition to a circular economy: A review 

paper", OECD Environment Working Papers, No. 162, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e57a300a-en. 

 

Contudo, os autores também reconhecem que uma transição impacta países-membros da 

OCDE e seus parceiros de forma diferenciada, impactando negativamente países onde os 

quatro setores mais intensivos em recursos são mais representativos nas economias locais. 

As diferenças não são apenas entre países, mas em regiões: áreas urbanas serão 

beneficiadas ao passo que empregos de baixa qualificação fora de centros urbanos 

provavelmente serão perdidos em maior escala29. 

 

Contudo, em escala global os 15 papers estudados pelos autores mostram uma visão 

positiva de uma transição para uma economia circular, os pontos pretos simbolizam 

autores que olham para diversos resultados que vão até 2030 e os azuis, até 2050: 
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Figura 6 - Impactos de uma transição para uma economia circular no emprego, de acordo com 15 estudos 

 
Fonte: Laubinger, F., E. Lanzi and J. Chateau (2020), "Labour market consequences of a transition to a circular economy: A review 

paper", OECD Environment Working Papers, No. 162, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e57a300a-en. 

 

De acordo com os autores, a diferença de resultados entre os diversos estudos se deve a 

forma como a transição é feita, se a tributação segue um padrão horizontal ou é focalizada 

em setores poluentes ou com potencial “verde”. A agregação territorial e setorial também 

impactou nos resultados30. 

 

Os autores concluem que a falta de critérios universais para definir o que é uma economia 

circular e a ausência de dados e indicadores, bem como a falta capacidade dos modelos 

computacionais modernos de incorporarem alterações regulatórias mais radicais fazem 

com que os resultados das simulações variem muito entre si. A maior parte dos modelos 

feitos pelo RE-CE da OCDE alteram apenas tributos sobre matérias primas e aumentam 

a produtividade relacionada ao processamento de insumos. Ao todo, os resultados são 

positivos mostrando um aumento modal de 2% no emprego geral. O impacto de uma 

transição para a economia circular seria positivo, mas a maior parte dos estudos também 

se atenta para a necessidade de uma transição justa que comporte a destruição de 

empregos em setores intensivos em insumos e a necessidade de retreinamento de 

trabalhadores desses setores. Por fim, modelos computacionais são limitados e não 

conseguem mostrar com clareza quais serão os empregos do futuro e qual tipo de 

treinamento será necessário para performá-los. 

 

j. As consequências do uso eficiente de recursos naturais e da economia 

circular nos padrões do comércio internacional: uma abordagem a partir 

de modelos 

 

Artigo de Rob Dellink elaborado no âmbito da OCDE. O autor busca utilizar o modelo 

ENV-Linkages da OCDE para avaliar quais são os impactos nos fluxos comerciais 
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globais se o mundo fizer uma transição para o que ele chama de modelo de Resource 

Efficiency and Circular Economy (RE-CE). Para isso, ele contrasta os modelos que 

projetam a economia global até o ano de 2060 com cenários hipotéticos que incorporam 

a RE-CE: impostos sobre a extração de matérias-primas, subsídio ao uso de matérias 

secundárias e reciclagem e redução de tributos sobre o trabalho. 

 

O autor conclui que tais medidas teriam impactos de larga escala, considerando que os 

países possuem diferentes dotações iniciais, rendas per capita e vantagens comparativas. 

Um mundo circular impacta o mundo diferentemente: alguns produtos tornam-se mais 

baratos, outros mais caros; os padrões de consumo dos países também se alteram, fazendo 

com que os fluxos comerciais globais se alterem. 

 

Este trabalho dialoga com outros três trabalhos já debatidos no presente artigo: o paper 

de McCarthy, Dellink e Bibas que revisa a modelagem computadorizada da 

implementação de uma transição circular na economia global, o paper de Yamaguchi que 

analisa os impactos da economia circular no comércio internacional e o report da OCDE 

sobre o consumo de matérias primas em 2060. O autor defende que o modelo ENV-

Linkages da OCDE é adequado para analisar mudanças tributárias e fiscais e vai 

contrastar o cenário base do estudo sobre o mundo em 2060 com um mundo que aplica 

medidas RE-CE para responder questionamentos propostos no trabalho de Yamaguchi: 

 
“Este artigo visa contribuir para a compreensão das ligações quantitativas entre o 

comércio internacional e a transição para um modelo circular. [...] explorando a 

estrutura de modelagem apresentada na OCDE (2019 [4]) e aplicando uma análise 

mais detalhada dos padrões de mudança de comércio ao longo do tempo.1 Assim, o 

foco deste artigo está nas consequências indiretas do pacote de políticas sobre padrões 

de comércio internacional - ou seja, a forma como o pacote de políticas muda as 

posições competitivas setoriais e regionais e as mudanças resultantes nos fluxos de 

comércio.31” – Pág. 11 

 

Primeiramente, os resultados macroeconômicos parecem sugerir que os países da OCDE, 

por terem economias diversificadas e amadurecidas parecem não sofrer impactos 

decorrentes do aumento de custos dos setores extrativistas e de combustíveis. Contudo, 

Canadá, Austrália e Nova Zelândia são economias majoritariamente exportadoras de 

matérias primas e sua balança comercial piora em uma transição hipotética32. Já nos 

países em desenvolvimento, o PIB não é afetado negativamente pelo comércio porque o 

grande motor do crescimento ainda é o desenvolvimento da infraestrutura e da demanda 

doméstica, salvo a Índia que desponta como economia exportadora e a Rússia, cuja 

modelagem aponta depender fortemente de importações em uma eventual transição para 

um modelo circular. O estudo também demonstra fraca correlação entre as mudanças na 

balança comercial e crescimento do PIB em todos os países. 

 

O modelo também indica que um choque uniforme tende a alterar a composição de preço 

dos produtos, enfraquecendo economias exportadoras primárias, sobretudo na África, 

                                                 
31 Texto original: “This paper aims to contribute to the understanding of the quantitative linkages between 

international trade and the RE-CE transition. It does so by exploiting the modelling framework presented 

in OECD (2019[4]) and applying it to a more detailed analysis of shifting trade patterns over time.1 Thus, 
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mas economias na Ásia como Coréia do Sul, China e Índia tornam-se grandes 

exportadoras, ainda que esse efeito seja compensado com uma moderada queda no PIB. 

 

Ao todo, o autor aponta que existe uma gama de variáveis que simplesmente não consegue 

ser trabalhada no paper devido às limitações do modelo. Mudanças em eficiência, maior 

conscientização da população e efeitos econômicos não antecipados (alguns autores hoje 

sugerem que a proximidade entre insumos e indústria e a regionalização das cadeias de 

valor irá trazer ganhos que não conseguem ser computados por modelos CGE). Outro 

problema do modelo é a sua falta de capacidade de levar em consideração o decoupling 

potencial que poderia ocorrer nos próximos anos, ou seja, no que pese o modelo 

incorporar ganhos de produtividade setoriais, não incorpora que as pessoas, ao se 

tornarem mais afluentes poderão ter uma cesta de consumo majoritariamente composta 

de serviços e reduzir o seu consumo por materiais. 

 

Outros dois fatores que devem ser levados em consideração para mensurar a falta de 

acurácia das predições é que os instrumentos utilizados pelo autor foram estilizados e 

simplificados, na vida real cada país adotara uma conduta própria e um sistema de taxação 

e subsídios próprio, por fim, o autor levanta o risco recente de que cada vez mais os países 

restringem o comércio de resíduos sólidos entre si. Portanto, o paper não é um preditor 

do futuro econômico da humanidade em um cenário de transição para um modelo circular, 

mas um exemplo de alguns dos efeitos de longo prazo em variáveis comerciais e 

macroeconômicas de se adotar políticas públicas de transição para a economia circular. 

 

k. Aprimorando a eficiência de recursos e a circularidade das economias para 

um mundo mais ‘verde’ 

 

Report elaborado sob a tutela do Secretariado-Geral da OCDE, dialoga com o já citado 

estudo sobre a demanda sobre recursos materiais até o ano de 2060, mas procura estudar 

políticas públicas e medidas que poderiam ser adotadas para aumentar a eficiência no uso 

de recursos naturais e avançar a pauta da Economia Circular para realizar uma transição 

para um mundo onde o consumo de matérias primas, principalmente metais e a emissão 

de gases do efeito estufa são drasticamente reduzidos. 

 

De acordo com a OCDE, existem três fatores socioeconômicos que motivam o consumo 

de recursos naturais: crescimento populacional, intensidade material (ou seja, a eficiência 

no uso de insumos) e a composição setorial da economia. O crescimento populacional 

será sempre um fator que aumentará o consumo de recursos naturais, porém, os avanços 

tecnológicos aliados ao fato de que rendas mais altas estão mais sujeitas a realizar o 

decoupling entre crescimento e consumo de matérias primas e migrar para setores menos 

intensivos em matérias primas atuam de forma a contrabalancear o efeito populacional e 

de aumento de consumo derivado pelo aumento da renda33. 

 

O que o artigo procura fazer, subdividido em seis seções, contando a introdução é: 

analisar os padrões de consumo de recursos naturais da humanidade, projetar o uso futuro, 

projetar quais são os impactos deste uso futuro, revisar a política de manejo de resíduos 

sólidos da OCDE até então e, por fim, propor 6 políticas públicas para avançar a pauta da 

eficiência do uso de recursos e transição para um modelo circular. 
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Em relação ao padrão de consumo da humanidade, a OCDE resgata o report anterior 

afirmando que entre 1990 e 2017 a população global saltou de 5 bilhões para 7,5 bilhões 

de habitantes, sendo que o PIB per capita médio aumentou em 50%. O resultado foi uma 

expansão do consumo de matérias primas de 37 bilhões de toneladas para 88 bilhões34.  

 

Contudo, os países desenvolvidos também foram marcados por um aumento expressivo 

da eficiência de uso de recursos naturais, ao passo que o seu consumo doméstico de 

materiais estabilizou e decresceu moderadamente: Abaixo um gráfico demonstrando um 

índice, tomando o ano de 1990 como base 1, com o PIB dos países da OCDE, seu 

consumo material e sua eficiência no uso de materiais respectivamente: 

 
Figura 7 - PIB, Consumo doméstico de materiais e produtividade de uso dos materiais dos países da OCDE 

 
Notas: Dólares de 2010 (PPC), o consumo de materiais é mensurado utilizando o índice Domestic Material 

Consumption (DMC) e a produtividade é mensurada pela razão entre PIB/DMC, ou seja, quantos dólares por quilo de 

material. 

Fonte: OECD (2019), “Material resources”, OECD Environment Statistics (database). 

 

Por outro lado, a OCDE também estima o que acontece com Brasil, Rússia, India, 

Indonésia, China e África do Sul (BRIICS) e demonstra que em termos materiais, o 

processo inverso ocorreu nesses países, com o seu consumo em bilhões de toneladas de 

recursos materiais quase triplicando entre 1990 e 2017, inclusive convergindo no uso de 

matéria prima per capita: 
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Figura 8 - Consumo de materiais mensurado em bilhões de toneladas (esquerda) e índice tomando 1995 como 

base 1 (direita) dos países da OCDE, BRIICS e resto do mundo 

 
Fonte: OECD (2019), “Material resources”, OECD Environment Statistics (database). 

 

Quanto as projeções para o ano de 2060, a OCDE resgata os dados do último estudo que 

sugerem que a humanidade há de consumir 1,5% de recursos naturais a mais, para cada 

2,8% de crescimento do PIB, projeção otimista, dado que confirma o decoupling, mas 

insuficiente para realizar uma transição efetiva, dado que a quantidade de recursos 

naturais tenderia a aumentar ao longo dos anos. Ao todo, o consumo de materiais dos 

países da OCDE aumentaria em até 65%, dos BRIICS em 60% e o resto do mundo 

triplicaria. Ou seja, medidas seriam necessárias para frear esse avanço. 

 

Dentre os efeitos colaterais da expansão do uso de biomassa, combustíveis fósseis, metais 

e minerais não metálicos, a OCDE cita 9 efeitos: 

 

 Acidificação do solo e da água, corroendo ecossistemas e edifícios; 

 Mudanças climáticas oriundas de gases do efeito estufa; 

 Demanda de energia aumentada; 

 Eutrofização, o crescimento de plantas aquáticas que aumentam nitrogênio e 

fósforo na água e prejudicam os ecossistemas e a potabilidade da água; 

 Aumento da toxicidade da água doce; 

 Aumento da toxicidade em substâncias ingeridas e inaladas por seres humanos; 

 Necessidade de uso mais intensivo da terra para obtenção de recursos; 

 Oxidação fotoquímica, ou seja, poluição do ar visível ao olho nu; 

 Toxicidade dos ecossistemas terrestres. 

 

Portanto, a OCDE estuda diversas estratégias possíveis para abordar esses problemas que 

estão sendo tomadas ao redor do mundo. A primeira delas é a implementação da 

Recomendação do Conselho sobre a Produtividade de Recursos, que desde 2008 estimula 

os países-membro a adotarem estratégias que reduzam a intensidade de uso de matérias 

primas na produção de bens. Contudo, embora a produção normativa seja diversificada, 

as ações concretas ainda são raras35, mas dentre o que está sendo feito, a OCDE cita as 

políticas de EPR, as licitações verdes (“Green Public Procurement”) onde o setor público, 

ao realizar compras cria critérios e standards ambientais para os produtos que serão 

adquiridos, promovendo que o setor privado se adapte. Políticas de impostos e subsídios 
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são populares, como por exemplo o Reino Unido com taxas de lixo que serão maiores 

quanto maior for a produção de lixo, o chamado pay as you throw (“PAYT”).  

 

Os países também estão adotando práticas regulatórias, tal como metas de reciclagem, 

padrões de qualidade, exigência de conteúdo reciclado, garantia vitalícia, banimento de 

materiais e sistemas de depósito e reembolso36. Um exemplo é a União Europeia ter 

banido o uso de cádmio, cromo, chumbo e mercúrio na confecção de carros, ou a Escócia 

ter criado padrões de qualidade para itens remanufaturados. 

 

Em 2017 a OCDE realizou a pesquisa Policy Instruments for Sustainable Materials 

Management, Resource Efficiency, and the Circular Economy e os resultados mostraram 

uma miríade de práticas adotas e sob consideração por parte de governos e parlamentos 

que aumentam a eficiência do uso de recursos e colaboram para uma transição para um 

modelo circular, porém políticas que cobrem todo o ciclo de vida dos produtos ainda são 

raras: 

 
Figura 9 - Número de Políticas Públicas associadas à Economia Circular 

 
Fonte: OCDE 

 

Por fim, o estudo conclui com quatro recomendações de políticas públicas: (i) promoção 

da eficiência dos recursos ao longo do ciclo de vida útil dos produtos; (ii) alinhar práticas 

setoriais com objetivos de eficiência; (iii) fortalecer a produção de dados e indicadores 

sobre o assunto; e (iv) aumentar a cooperação internacional. 

 

i. A promoção da eficiência ao longo do ciclo de vida útil dos produtos consiste em 

aumentar esforços como as medidas EPR, licitações verdes e parcerias com 

múltiplos stakeholders interessados em aumentar a eficiência de recursos e 

realizar uma transição para um modelo circular. Os governos devem usar suas 
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políticas públicas com o objetivo de “fechar os ciclos” dos produtos de forma a 

evitar o máximo possível a entrada de novos insumos originários, ou seja, matéria 

prima no ciclo de produção, bem como o descarte final de resíduos; 

 

ii. As políticas ambientais devem estar alinhadas com as políticas setoriais, 

principalmente setores intensivos no uso de recursos como agricultura, energia e 

transporte. Combinar a política industrial com a política ambiental evita um 

potencial conflito regulatório decorrente de incentivos ambíguos por parte da 

administração pública; 

 

iii. O fortalecimento da produção de dados e indicadores é necessário, dado que a 

produção de números por parte dos países e o desenvolvimento de sistemas de 

recuperação de dados para que terceiros possam manipulá-los e estuda-los ainda 

é insuficiente. Mesmo na OCDE, a produção de informações sobre matéria 

secundária, reciclagem, reuso, refurbishment, remanufatura, mineração urbana 

substâncias tóxicas, desperdício e fluxos materiais entre os países são desafios 

para a expansão da literatura; 

 

iv. Finalmente, a cooperação entre os países, tanto no compartilhamento de 

tecnologias (Best Available Technologies) como na ajuda financeira para os países 

não membros (Official Development Aid). Outra forma de aumentar a cooperação 

é mediante a harmonização de metodologias, produção de dados e indicadores, 

facilitando a criação de uma base de dados que possa ser compartilhada e 

universalizada. 

 

l. O potencial de criação de empregos em uma transição para uma economia 

circular e eficiente no uso de recursos naturais 

 

Artigo de Chateau e Mavroeidi, elaborado no âmbito da OCDE que estuda os efeitos de 

uma transição para a economia circular sobre os níveis de emprego em diversos países 

entre 2018 e 2040 utilizando o modelo ENV-Linkages da OCDE. Dialoga com o paper 

de Laubinger, Lanzi e Chateau citado anteriormente e procura fazer a sua própria 

construção de alterações em tributos, subsídios, produtividades e regulações para projetar 

um cenário circular contra um cenário base. 

 

Uma reforma material fiscal poderia aumentar o uso de metais reciclados entre 27% e 

48%, criando algo entre 284 mil e 68 mil empregos no mundo. Porém, setores primários 

passariam por destruições de empregos em setores como extração de minérios, produção 

primária de metais e construção civil. Ao todo, o impacto global é marginal, criando um 

total de empregos de 300 mil vagas para a OCDE e 1,3 milhão de vagas globalmente, 

porém o modelo mostra que economias com setores intensivos em recursos naturais 

seriam fortemente impactadas. 

 

Em particular, Australia, Nova Zelândia e Indonésia seriam economias que teriam uma 

perda agregada de trabalhos significante, enquanto EUA e União Europeia sairiam com 

um ganho moderado.  

 

A conclusão dos autores é que modelos CGE são limitados em mensurar mudanças 

estruturais porque essas mudam a própria natureza dos trabalhos executados, sendo assim, 

estimam que por não ser uma alteração uniforme a necessidade de reeducação e 



retreinamento será grande. Por outro lado, os autores argumentam que um estudo sobre o 

mercado de trabalho feito pela Comissão Europeia em 2018 argumentou que os impactos 

trazidos pela transição para a economia circular serão menores do que os impactos da 

digitalização, da robotização e a constante pressão para que trabalhadores se tornem mais 

educados e especializados que já ocorre no continente europeu. 

 

Os autores sugerem a necessidade de mais estudos sobre a transição para a economia 

circular e o mercado de trabalho que não se baseiem em modelos CGE, mas adotem uma 

abordagem empírica e qualitativa, tal como a União Europeia fez. Por enquanto, esses 

estudos estão demonstrando uma criação mássica de empregos especializados ou 

empregos que exigem média qualificação, mas destruição de empregos de baixa 

qualificação37. 

 

m. O que dizem os indicadores 

 

Os relatórios Environment at Glance são elaborados desde 2005 pela OCDE e avaliam 

qualitativamente os indicadores ambientais, bem como o progresso feito pela organização 

e pelo mundo desde quando a Organização passou a coleta dos dados na década de 1990. 

Em fevereiro de 2020 fora publicado o relatório mais recente, abordando questões como 

mudanças climáticas, qualidade do ar, recursos de água fresca, economia circular, 

recursos biológicos, biodiversidade e economia sustentável nos oceanos.  

 

A organização vem aos poucos incorporando em todas as suas decisões e recomendações, 

quando é cabível, a eficiência no uso de recursos e o manejo de resíduos sólidos em linha 

com a Convenção de Basiléia e reconhece que países do G738 e G839 começam a 

incorporar medidas que podem ser entendidas como circulares em suas estratégias 

ambientais40. 

 

Ao todo, os países da OCDE se tornaram mais eficientes no manejo de recursos naturais 

em termos relativos, mas não em termos absolutos quando comparados com o seu padrão 

de consumo nos anos 1980 ou 1990. Um morador médio em país da OCDE produz 520kg 

por ano, 30kg a menos do que em 2000, mas 20kg a mais do que em 1990, ou seja, apesar 

dos avanços recentes, os países conseguem produzir mais bens com menos materiais, mas 

só conseguiram reduzir a quantidade total de materiais para continuar o crescimento, o 

chamado decoupling muito recentemente41. 

 

Porém, quando analisamos a escala global, entre 1980 e 2010 o consumo de recursos 

dobrou, aqui o relatório faz alusão ao estudo sobre consumo material até o ano 2060. O 

gráfico abaixo mostra um índice comparando a produção doméstica de resíduos e PIB da 

OCDE entre 1990 e 2017 após o decoupling e o gráfico seguinte os mesmos indicadores 

em escala global sem que o fenômeno tenha ocorrido: 

 

                                                 
37 Pág 43. 
38 Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. 
39 Os países do G7 e a Rússia. 
40 Pág 43 
41 Idem 



Figura 10 - Crescimento do PIB e produção doméstica de resíduos entre 1990 e 2017 dos países da OCDE 

(esquerda) e do mundo (direita) 

 
Fonte: OCDE, Environment at Glance 2020. 

 

Ao todo, os países-membro da organização conseguiram avanços expressivos reduzindo 

a quantidade de resíduos que é destinada a aterros de 61% em 1995 para 42% em 2017, 

sendo que a maior parte destes ganhos pode ser atribuída a técnicas como incineração dos 

resíduos, com ou sem a geração de energia elétrica associada, compostagem e reciclagem. 

Não apenas isso, mas o ano 2000 marcou o começo de uma estabilização seguida de uma 

queda moderada na produção de quilos de resíduos per capita42.  

 

Por fim, a organização entende que o próximo desafio a ser enfrentado são os chamados 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), ou simplesmente e-waste, no Brasil 

chamado de lixo eletrônico, dos quais 45 milhões de toneladas são geradas anualmente e 

43% dos resíduos partem da área da OCDE. Apesar dos avanços, a coleta e separação dos 

materiais ainda é custosa e insuficiente quando contrastada com a produção de eletrônicos 

globalmente. 

 

Para além do relatório Environment at Glance, a OCDE produz uma série de indicadores 

sobre variáveis econômicas, dentre as quais, variáveis ambientais, sendo parte delas 

relacionadas a temática da Economia Circular. O Portal OECD.Stat conta com dados 

sobre consumo doméstico de materiais, fluxo comercial de materiais, produtividade do 

uso de recursos naturais na indústria e dados correlatos. 

 

4. Instrumentos legais da OCDE 

 

a. Recomendação do Conselho sobre a Produtividade de Recursos 

 

A temática da economia circular vem aos poucos ganhando força na OCDE, a literatura 

analisada neste capítulo fora produzida após 2016 e a maior parte entre 2019 e 2020. 

Contudo, apenas recentemente a temática da economia circular começa a aparecer nas 

normas e recomendações da OCDE como instrumentos legais efetivamente constituídos. 

Embora não exista efetivamente uma recomendação ou decisão do Conselho da OCDE 

sobre práticas que devem ser adotadas para que os países mudem para um novo modelo 
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circular, uma norma específica fora citada por diversas vezes ao longo dos trabalhos 

supracitados: a Recomendação do Conselho sobre a Produtividade de Recursos. 

 

É uma norma subdividida em três artigos, o primeiro com recomendações para os países 

sobre a análise de fluxos materiais e impactos ambientais, o segundo sobre políticas 

públicas que incrementem a produtividade de recursos e o terceiro com mandatos 

específicos para o Comitê de Políticas Ambientais da OCDE. É a norma mais relevante 

relacionada à economia circular e pode ser um indicador de qual seria uma futura norma 

da organização sobre transição para um modelo circular, dado que lida diretamente com 

a questão de recursos físicos. 

 

Em relação a análise dos fluxos de materiais e impactos ambientais, a OCDE entende que 

a capacidade de entender não só os fluxos de mercadorias, mas os fluxos de materiais e 

mensurar a produtividade das indústrias e dos setores por parte do setor privado, governos 

e ONGs é imperativo para atingir os objetivos de eficiência da OCDE, por isso 

organização recomenda: 

 

i. Aumentar o conhecimento científico sobre impactos ambientais e o custo do uso 

dos recursos naturais, desde a sua extração, passando por suas transformações e 

até o fim do ciclo de vida útil do produto; 

 

ii. Melhorar a qualidade da produção de dados sobre os fluxos de matérias físicas 

comercializadas entre os países e seu impacto ambiental. Distinguindo o fluxo de 

produtos, recicláveis e não-recicláveis, resíduos e afins; 

 

iii. Esforço conjunto para criação de contabilidades e bases de dado convergentes 

entre si e que levem em consideração o estoque de recursos naturais e os seus 

riscos; 

 

iv. Melhorar e aumentar a produção de indicadores sobre eficiência material, levando 

em consideração o propósito, praticidade, custos, benefícios e solidez estatística 

para tanto. A organização recomenda que tais indicadores incluam: indicadores 

de decoupling, indicadores sobre a disponibilidade, qualidade e deterioração de 

recursos, indicadores de rastreamento dos fluxos comerciais que levem em 

consideração o seu impacto ambiental; 

 

v. Cooperação com os países não membros para atingir esses objetivos; 

 

vi. Compartilhar orientações e experiências da OCDE com o setor privado e terceiro 

setor. 

 

Já em relação as políticas sobre eficiências de recursos propriamente ditas, a organização 

recomendou: 

 

i. Uso de informações sobre fluxo de materiais e seus efeitos ambientais no 

planejamento público, como definição de metas e compartilhamento de 

informações com os demais membros; 

 



ii. Promoção de políticas orientadas para o ciclo de vida útil dos produtos, como os 

3Rs (Reduzir, Reusar e Reciclar), do uso de matéria prima sustentável na 

manufatura e da coerência de políticas públicas correlatas; 

 

iii. Desenvolver e promover novas tecnologias e inovações que aumentem a 

produtividade de recursos; 

 

iv. Encorajar a cooperação entre as empresas em assuntos relacionados ao meio-

ambiente; 

 

v. Contribuir para o estabelecimento de uma economia eficiente no uso de recursos 

mediante o uso de instrumentos de política econômica; 

 

vi. Cooperação para garantir que as políticas de transição para um modelo circular 

também se dediquem a equidade em termos sociais; 

 

vii. Cooperação com países não membros para que eles fortaleçam a sua capacidade 

de desenvolver e implementar políticas sobre eficiência de recursos. 

 

As instruções para o Comitê de Políticas Ambientais da OCDE são de: 

 

i. Revisar as políticas e práticas dos países para elaborar princípios comuns e 

diretrizes sobre eficiência no uso de recursos e manejo sustentável da matéria 

prima; 

 

ii. Fortalecer a sua capacidade de analisar fluxos comerciais e fluxos de materiais 

internacionalmente, desenvolver bases de dados e cooperar com os países 

membros e não membros neste assunto; 

 

iii. Desenvolver e promover o uso de análises sobre fluxos de materiais, 

produtividade de recursos e métodos para avaliar o impacto ambiental do uso de 

recursos; 

 

iv. Ajudar os países membro a desenvolver e implementar políticas integradas de 

manutenção dos recursos naturais ao longo dos seus ciclos de vida, facilitando o 

intercâmbio de experiências e melhores práticas sobre produtividade em recursos, 

uso de materiais sustentáveis e manufatura sustentável; 

 

v. Auxiliar os países não-membros a aderirem a boas práticas, tanto 

internacionalmente como em suas políticas domésticas; 

 

vi. Conduzir as metas em cooperação com a OCDE e outros organismos 

internacionais, como UNEP e G8; 

 

vii. Reportar ao Conselho da OCDE os avanços realizados pelo país a cada cinco anos 

para avaliar o progresso e adaptar estratégias. 

 



b. Recomendação do Conselho sobre Fluxos de Materiais e 

Produtividade de Recursos 

 

Uma segunda norma também relevante para a compreensão da Economia Circular é a 

precursora da norma anterior, a Recomendação do Conselho sobre Fluxos de Materiais e 

Produtividade de Recursos de 2004. Embora não possua caráter vinculante, foi o primeiro 

instrumento legal da organização a estabelecer a produção de dados e informações sobre 

variáveis econômicas e sociais atreladas a questão circular no âmbito da organização e o 

primeiro debate sobre a necessidade de produzir metodologias de estudo, 

acompanhamento e mensuração da transição para a economia circular por parte dos 

países. 

 

O conselho, com base nas recomendações do comitê de políticas ambientais recomenda: 

(i) o desenvolvimento de metodologias para entender o fluxo de materiais entre países, a 

consolidação de uma base de dados sobre o tema e a criação de ferramentas para mensurar 

a produtividade do uso de recursos, bem como a criação de indicadores sobre o tema; (ii) 

o uso dos indicadores ambientais para a tomada de decisões efetiva; (iii) a promoção do 

uso dos indicadores e dos dados em nível macroeconômico e microeconômico; (iv) que 

os países relacionem suas variáveis ambientais com as suas variáveis econômicas; e (v) 

cooperação entre os países para desenvolver sistemas metodológicos e bases de dados 

harmonizados, baseando-se em números e métodos que já existam. 

 

O conselho ainda instrui o comitê a: (i) apoiar os países membros a produzirem 

informações sobre fluxos de materiais e indicadores correlatos mediante troca de 

informações sobre experiências nacionais inovadoras; (ii) realizar esforços para melhorar 

os métodos e indicadores sobre o uso de materiais; (iii) desenvolver diretrizes que 

auxiliem os países membros a implementar um sistema contábil sobre fluxo de materiais; 

(iv) Cooperar com outros órgãos da OCDE e organizações internacionais sobre o assunto 

para evitar retrabalhos; e (v) reportar ao conselho o progresso dos seus trabalhos dentro 

de um prazo de três anos, ou seja, 2007. 

 

c. Recomendação do Conselho sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação e Meio Ambiente 

 

Aprovada em 2010, a recomendação do conselho diz respeito a vida útil e o ciclo de vida 

dos produtos dos setores de tecnologia da informação e comunicação. A recomendação 

conta com 10 práticas que os países membro devem colocar em prática, chamando a 

atenção a segunda recomendação:  

 
encorajar a adoção de perspectivas de ciclo de vida em tecnologia da informação e 

comunicação e aplicações habilitadas por essas tecnologias para a gestão sustentável de 

recursos naturais e materiais nas fases de produção, uso e fim da vida. Devem, na 

medida do possível, promover P&D, projeto, produção, uso e descarte [...] 

ecologicamente corretos e sustentáveis, e estender sua vida útil onde for 

ambientalmente eficiente. Os membros também devem encorajar o desenvolvimento de 

metodologias e indicadores para medir e monitorar os impactos ao longo dos ciclos de 

vida de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação e aplicações 

“inteligentes” habilitadas para tais tecnologias em edifícios, transportes e sistemas de 

energia, incluindo o desenvolvimento de medidas básicas de integração de gases do 

efeito estufa.” 

 



Importante frisar que, apesar de integrar a maior parte dos comitês relacionados ao tema, 

o Brasil não aderiu a nenhuma das três normas supracitadas.  

 

5. O Brasil e a Economia Circular 

 

O Brasil não dispõe de uma política pública especificamente voltada para a transição para 

a Economia Circular, mas dispõe de instrumentos de política econômica como tributos, 

subsídios, regulações e financiamentos que a princípio podem ser empregados para a 

construção de um sistema econômico sustentável que incorpore os resíduos sólidos como 

insumos. A proposta da presente seção é abordar alguns dos instrumentos mais relevantes, 

a começar pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010 e pelo decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010., o Plano de Ação 

em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a Financiadora de Estudos e Projetos 

e o Mapa do Caminho para a Economia Circular do Brasil, ainda sob elaboração. 

 

a. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

 

Criada em 2010, a PNRS é abrangente e aborda toda a gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluindo os resíduos perigosos para a saúde humana, diferentemente da OCDE 

que tende a separar compostos químicos de resíduos não reagentes em seus trabalhos. A 

PNRS não se dedica única e exclusivamente aos problemas de Economia Circular, mas 

na verdade elenca ao menos 18 instrumentos de políticas públicas que a administração 

pública federal, ou entes federativos podem adotar para manejar a produção de resíduos 

sólidos. 

 

Dentre eles, para o escopo do presente trabalho, se destaca a política de Logística Reversa 

onde o governo brasileiro obriga que fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes instituam práticas de coletar o produto após o esgotamento do seu ciclo de 

vida útil e que consigam dar destino adequado aos resíduos, seja pela reciclagem ou por 

qualquer outro meio que mitigue seus impactos ambientais. Contudo, apenas seis classes 

de produtos são cobertas taxativamente pela PNRS, de acordo com o Art. 33 da lei: 

 
Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 

de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 

constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em 

lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em 

normas técnicas;  

 

II - pilhas e baterias;  

 

III - pneus;  

 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. - Lei nº 12.305/2010 

 



Já o Decreto regulamentador da lei determina que a política de logística reversa pode se 

dar de três formas distintas: acordos setoriais nos quais o poder público firma contratos 

com um determinado setor determinando obrigações, regimes de responsabilidade e 

dinâmicas de operacionalização; por meio de regulamentos expedidos especificamente 

pelo poder público unilateralmente; ou por termos de compromisso, que funcionam como 

acordos setoriais e criação de regulamentos para operacionalizar a logística reversa de 

itens não cobertos taxativamente pela PNRS43. 

 

b. Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia 

 

Plano criado pelo governo federal para desenvolver tecnologia e inovação na área da 

bioeconomia, desenvolvimento sustentável e produção de benefícios sociais, econômicos 

e sociais. O plano é abrangente e trata de diversas facetas da bioeconomia que estão fora 

do escopo do presente trabalho, porém a promoção da economia circular é uma diretriz 

geral que deve ser levada em consideração na formação de políticas públicas: 

 
(...) Além disso, os conceitos de circularidade econômica e estudo do ciclo de vida dos 

produtos também se farão presentes, dada a necessidade de desenvolver novos sistemas 

produtivos que atuem fora do padrão extrair-produzir-consumir-descartar. Como 

solução a esse antigo padrão produtivo, surge a economia circular, um modelo 14 

econômico regenerativo e restaurativo por princípio, com o objetivo de manter os 

produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor durante 

a maior parte do tempo. Tal circularidade econômica é vital ao considerarmos que 

resíduos de algumas cadeias produtivas podem servir como insumo para outras, 

diminuindo ou anulando as taxas de resíduos e desperdícios. Torna-se necessário, então, 

a gestão dessas cadeias produtivas, considerando toda a produção, logística e consumo 

final, bem como eventuais descartes e/ou reaproveitamentos e também como quaisquer 

emissões ou poluições decorrentes do ciclo produtivo. - Plano de Ação em Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Bioeconomia, Diretrizes Gerais, Item 5. 

 

A economia circular volta a ser citada diretamente na política de bioprodutos. A ideia 

seria a substituição de compostos químicos ou industriais por produtos biológicos 

produzidos dentro do Brasil, a justificativa passa pela redução da dependência externa, 

dependência em recursos fósseis finitos, redução de emissão de gases do efeito estufa e 

sobretudo a criação de um modelo circular onde o país produz seus próprios insumos de 

forma renovável, reduzindo a produção de resíduos e sem sofrer a pressão do esgotamento 

de recursos naturais.  

 

c. Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

 

A FINEP é uma agência pública vinculada ao MCTIC cujo propósito é o financiamento 

de empresas e projetos que estejam voltados para a inovação, pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), inserção de empresas brasileiras inovadoras no mercado e promoção da 

sustentabilidade. 

 

A FINEP hoje integra o consórcio internacional ERA-MIN 2, formado por 24 

organizações de financiamento de pesquisa ao redor do mundo cujo propósito é 

desenvolvimento e inovação de matérias primas e secundárias minerais com enfoque em 

economia circular44. Hoje a FINEP financia 22 projetos no Brasil com valores entre 100 
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mil e 375 mil euros para cada empresa ou instituto de pesquisa que realiza avanços na 

pauta da economia circular no setor de metais. A FINEP também financia programas de 

desenvolvimento de plástico biodegradável e plataformas business to business que 

conecta empresas e pessoas físicas e jurídicas interessadas em utilizar resíduos como 

matéria-prima em empreendimentos45. 

 

d. Mapa do Caminho para a Economia Circular no Brasil 

 

O Mapa do Caminho para a Economia Circular do Brasil é um documento em elaboração 

pelo MCTIC e pelas agências Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial (Unido) e pelo Climate Technology Centre and Network da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CTCN/UNFCCC) cujo intuito é fazer um 

diagnóstico empírico dos desafios e potenciais brasileiros para uma transição para a 

economia circular e elaboração de estratégias de implementação de longo prazo. 

 

Por enquanto o documento não está pronto, mas em apresentação recente feita pelo 

MCTIC, o projeto está subdividido em seis etapas: Desenvolvimento de um plano de 

implementação, levantamento dos atores chave no Brasil, identificação do potencial da 

economia circular, revisão e comparação com a experiência internacional, mapeamento 

dos casos de sucesso em indústria 4.0 e identificação de um projeto piloto para ser 

priorizado no Brasil46. Porém, durante a elaboração do presente trabalho, o documento 

ainda não foi publicado e não é possível fazer maiores afirmações com base no que o 

ministério tem declarado publicamente até o momento. 

 

6. Conclusões 

 

O Brasil parece lentamente incorporar elementos regulatórios, tributários e políticas 

públicas de uma transição para uma Economia Circular. Contudo, a atuação do país ainda 

é incipiente e não existem políticas consolidadas sobre Economia Circular, apenas a 

PNRS e a promessa de incorporação de princípios futuramente. Em relação a OCDE, o 

país integra virtualmente todos os comitês relevantes sobre o tema, porém não aderiu a 

nenhuma das normas sobre o tema, demonstrando que ainda não há convergência de 

agendas entre Brasil e OCDE, embora seja discutível se há potencial convergência de 

forma análoga, ou seja, o Brasil converge para uma regulação harmônica, só que de forma 

independente. 

 

A produção de indicadores e a produção de metodologias avança paulatinamente, porém 

os dados e artigos trabalhados demonstram a novidade do tema, ao menos no âmbito dos 

grandes indicadores macroeconômicos e sociais. As normas também incidem apenas na 

forma de recomendações não cogentes, ou seja, não obrigatórias e raramente abordam o 

tema se referindo a Economia Circular propriamente dita, normalmente utilizando termos 

como produtividade de recursos e fluxo de resíduos sólidos entre os países. 
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