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RESUMO 

 

A poluição causada pelos plásticos, especialmente nas aplicações de embalagens de uso único, 

representa uma grande ameaça, desafiando as cadeias de embalagens plásticas e de bens de 

consumo a endereçarem soluções para o problema. Neste contexto, este estudo tem por objetivo 

analisar as estratégias das organizações inseridas na cadeia brasileira de embalagens plásticas 

na utilização de resinas pós-consumo à luz dos conceitos de economia circular. Cerca de um 

terço dos plásticos produzidos são destinados para a indústria de embalagens, sendo que a 

maioria tem como destino final os aterros sanitários e o próprio meio ambiente. A despeito de 

várias tentativas de acordos globais e locais, os avanços para mitigar os efeitos da poluição 

plástica são incipientes. A utilização das resinas pós-consumo recicladas é considerada como 

um dos meios para reduzir a poluição dos plásticos e diminuir o uso dos materiais virgens na 

cadeia produtiva desta indústria. Utilizando-se a metodologia de estudo de casos, quatro 

organizações foram analisadas. Vale ressaltar que a principal legislação que regulamenta o 

descarte dos plásticos no Brasil, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), baseia-se 

na responsabilidade compartilhada de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e municípios para aplicação da logística reversa. Todavia, duas das organizações 

examinadas estavam submetidas à responsabilidade estendida do produtor, sob a Lei 

7.802/1989. Dados foram coletados através de entrevistas com seus líderes e informações 

adicionais obtidas a partir de documentos públicos dessas organizações. Como resultados, 

foram identificados os fatores catalisadores e entraves para a utilização de resinas pós-consumo 

por organizações participantes do estudo. Além do fator econômico, a legislação, baseada no 

conceito da responsabilidade estendida do produtor e a governança são catalisadores para a 

transição da economia linear para a economia circular. Como entraves, foram identificados os 

custos envolvidos dos projetos de logística reversa, a baixa qualidade da maior parte do material 

reciclado originado de diferentes tipos de plásticos, além das dificuldades de separação dos 

materiais recicláveis pelos processos atualmente disponíveis. Como considerações finais, vale 

destacar o desafio no Brasil de se ampliar o escopo do uso de resinas pós-consumo para além 

do mero gerenciamento de resíduos, focado basicamente na reciclagem mecânica, visando 

empregar outras estratégias da economia circular que consomem menos recursos.  

 

Palavras-chave: economia circular; embalagens plásticas; resinas pós-consumo; reciclagem.  

 



 

ABSTRACT 

 

The pollution caused by plastics, especially in single-use packaging applications, represents a 

major threat, challenging the plastic packaging and consumer goods chains to address solutions 

to the problem. In this context, this study aims to analyze the strategies of organizations inserted 

in the Brazilian plastics packaging chain in the use of post-consumer resins in the light of 

circular economy concepts. About one third of the plastics produced are destined for the 

packaging industry, and most of it ends up in landfills and in the environment itself. Despite 

several attempts at global and local agreements, advances to mitigate the effects of plastic 

pollution have been incipient. The use of post-consumer recycled resins is considered as one of 

the means to reduce plastic pollution and decrease the use of virgin materials in the production 

chain of this industry. Using the case study methodology, four organizations were analyzed. It 

is worth noting that the main legislation that regulates the disposal of plastics in Brazil, the 

National Policy on Solid Waste (PNRS), is based on the shared responsibility of manufacturers, 

importers, distributors, traders, consumers and municipalities for the application of reverse 

logistics. However, two of the organizations examined were subject to the producer's extended 

responsibility under Law 7.802/1989. Data were collected through interviews with their leaders 

and additional information obtained from public documents of these organizations. As results, 

the catalysts and barriers to the use of post-consumer resins by organizations participating in 

the study were identified. Besides the economic factor, legislation, based on the concept of 

extended producer responsibility, and governance are catalysts for the transition from linear to 

circular economy. As barriers, the costs involved in reverse logistics projects, the low quality 

of most of the recycled material originating from different types of plastics, and the difficulties 

in separating recyclable materials by the processes currently available were identified. Finally, 

it is worth highlighting the challenge in Brazil to broaden the scope of post-consumption resin 

use beyond mere waste management, focused basically on mechanical recycling, aiming to 

employ other circular economy strategies that consume fewer resources. 

 

Keywords: circular economy; plastic packaging; post-consumer resins; recycling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

A sociedade moderna se depara com desafios em função do aumento da população 

mundial, crescente pressão por produtos e serviços, o esgotamento de recursos naturais e a 

contaminação dos ecossistemas necessários à vida: ar, clima, água potável e solo, a ponto de 

ameaçar à estabilidade do sistema terrestre (ROCKSTRÖM et al, 2009).  

O plástico, por ser um material leve, versátil, resistente e de baixo custo, tornou-se 

sinônimo de modernidade. De acordo com o estudo de Geyer, Jambeck e Law (2017), a 

produção global de plásticos saltou de 2 milhões de toneladas anuais em 1950 para 380 milhões 

de toneladas no ano de 2015, crescimento anual ponderado cerca de 2,5 vezes o crescimento do 

Produto Interno Bruto Global no mesmo período.  

 

Figura 1 - Produção Global de Plásticos (em milhões de toneladas) de 1950 a 2015 

 

Fonte: Geyer, Jambeck e Law (2017), Material suplementar, Fig. 1, p. 3. 
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Conforme estudos de Jambeck (2015) o percentual em massa de resíduos plásticos, que 

na década de 60 representava 1% dos resíduos municipais nos Estados Unidos, alcançou pelo 

menos 10% na maioria dos países de média e alta renda em 2005.  

O crescente aumento dos plásticos nos resíduos municipais está diretamente ligado com 

o aumento de aplicações de plásticos para uso único (GEYER, JAMBECK e LAW, 2017; 

NAPPER e THOMPSON, 2020).  

A indústria de embalagens, por sua a maior participação no consumo de plásticos é a 

maior poluidora, responsável por 43% dos resíduos totais em 2018, de acordo com os dados do 

World Wide Fund for Nature, Ellen MacArthur Foundation e Boston Consulting Group (2020).   

Por suas caraterísticas de durabilidade e baixa taxa de degradação, os plásticos não são 

facilmente quebrados por microrganismos, tornando-se grave ameaça ao meio ambiente e à 

saúde humana, seja por pequenos pedaços ingeridos por animais ou por micro e nanoplásticos 

presentes no ecossistema (PRATA et al, 2019; VOLLMER et al, 2020).  

Este cenário traz impactos econômicos, climáticos e sociais, sendo identificado como 

um dos principais problemas a serem endereçados pela governança ambiental, social e 

corporativa das grandes empresas de bens de consumo, em função de sua relevância para os 

negócios no longo prazo.  

Neste ambiente, o uso de resinas plásticas pós-consumo tem sido uma das alternativas 

utilizadas pelas empresas produtoras de bens de consumo e de embalagens como uma 

possibilidade de reinserir este material na cadeia logística, a partir de um modelo de negócios 

viável e sustentável no contexto da economia circular.   

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O presente estudo teve como objetivo responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Como organizações da cadeia de embalagens plásticas incorporam conceitos de economia 

circular para utilização de resinas pós-consumo?    

 

1.3 OBJETIVO 

 

O objetivo geral do estudo se propõe a investigar as estratégias das organizações 

inseridas na cadeia brasileira de embalagens plásticas na utilização de resinas pós-consumo, à 

luz dos conceitos de economia circular. 
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Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

i) Investigar quais fatores levaram as organizações participantes do estudo a adotarem 

modelos de economia circular;  

ii) Analisar quais os desafios encontrados e como eles foram superados para a adoção 

de circularidade em suas ações;  

iii) Investigar possíveis barreiras para a ampliação de projetos de economia circular em 

suas cadeias de suprimento.  

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO PRESENTE TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o primeiro capítulo apresenta a 

introdução ao tema, a contextualização do problema das embalagens plásticas, a pergunta de 

pesquisa e os objetivos do presente trabalho. O segundo capítulo, que abrange a revisão de 

literatura, aborda a importância do plástico e seus principais usos, os crescentes impactos 

ambientais e as principais regulamentações no Brasil e no mundo para o controle da poluição 

causada pelos resíduos plásticos. A cadeia de suprimentos da indústria plástica também é 

apresentada neste capítulo, seguida da exposição dos conceitos e críticas à economia circular e 

finalizando com o quadro comparativo dos fatores impulsionadores e entraves para transição 

para economia circular, utilizados como base para a análise dos casos. O terceiro capítulo, 

descreve a metodologia utilizada no trabalho incluindo a seleção, a coleta e a análise dos dados. 

O quarto capítulo discute o estudo de casos múltiplos envolvendo quatro organizações inseridas 

na cadeia de suprimentos da indústria de embalagens. Este inicia-se com análise de cada uma 

das organizações frente aos fatores identificados na revisão de literatura, seguida da análise 

cruzada dos casos, que culmina nos desafios e oportunidades para as organizações desta cadeia. 

No quinto capítulo são apresentadas as contribuições frente aos objetivos estabelecidos no 

primeiro capítulo, assim como as considerações finais, que incluem as contribuições 

acadêmicas e gerenciais, as limitações do presente trabalho e as sugestões de pesquisas futuras. 

Nos dois capítulos subsequentes são inseridos as referências bibliográficas e o apêndice.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. PLÁSTICO 

 

2.1.1 A importância do plástico  

 

A palavra plástico, vem do grego “Plastikós”, que significa aquele que molda, referindo-

se à uma série de materiais poliméricos com esta propriedade. Os polímeros, de acordo com seu 

comportamento mecânico, são classificados em três categorias: elastômeros ou borrachas, 

plásticos e fibras. As borrachas, por sua elasticidade, podem ser deformadas sob pressão, 

retornando ao formato inicial ao cessar o esforço e são muito utilizadas para pneus. As fibras 

por sua alta resistência, podem ser esticadas e são usadas especialmente na indústria têxtil. Os 

plásticos têm o comportamento intermediário entre a borracha e a fibra, sendo moldados sob 

aumento de pressão e temperatura e utilizados para diversas finalidades.  

Os polímeros naturais, usados há pelo menos 3.000 anos, inicialmente eram extraídos 

de cascas de árvores e posteriormente de chifres e cascos de animais para moldagem de 

utensílios. Como descrevem Pitt, Boing e Barros (2011), a descoberta do látex proveniente das 

seringueiras deu grande impulso à indústria da borracha e aos polímeros de engenharia, 

viabilizando o processo de vulcanização.  

No início do século XX, a partir do desenvolvimento de pesquisas em busca de 

alternativas para substituição de materiais naturais escassos, foi produzido o primeiro plástico 

sintético. O polímero descoberto em 1907 por Leo Baekeland, denominado “baquelite” foi 

utilizado como isolante térmico e elétrico em diversas aplicações. Na década de 1930, com a 

invenção da poliamida (Nylon) inicia-se a grande evolução da indústria têxtil. A invenção de 

novas utilidades para os plásticos coincidiu com o crescimento exponencial da indústria após a 

2ª Guerra Mundial, impulsionado pelo desenvolvimento da indústria de petróleo que ampliou a 

disponibilidade e a qualidade das matérias-primas. Nesta época, foram desenvolvidos 

polímeros muito utilizados até hoje, a exemplo do polietileno, do polipropileno e do 

policarbonato (MIGUEL, 2021; BUZO e TECCO, 2020; PITT, BOING e BARROS, 2011). 

Por suas características de leveza, resistência, durabilidade, versatilidade e baixos 

preços, os plásticos substituíram diversos materiais com inúmeros benefícios nas indústrias de 

saúde, embalagens, transportes, construção e agricultura, moldando o desenvolvimento 

científico, tecnológico e cultural da chamada “Era do Plástico” (NAPPER e THOMPSON, 

2020; PORTA, 2021; BUZO e TECCO, 2020; PITT, BOING e BARROS, 2011). 
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2.1.2 Usos e benefícios do plástico  

 

O plástico faz parte de nossas vidas, sendo utilizado em muitos produtos presentes no 

cotidiano, incluindo vestuários, calçados, alimentos, bebidas, veículos, moradias, móveis e 

utensílios domésticos, insumos hospitalares, medicamentos, dentre outros.   

A indústria de embalagens, maior consumidora de plástico, garante a qualidade e a 

segurança alimentar, protegendo e prolongando a vida útil dos alimentos e bebidas, reduzindo 

perdas e desperdícios. Estima-se cerca de 1/3 do consumo de plásticos seja feito pela indústria 

de embalagens no Brasil (ABIPLAST, 2020). Han et al (2018) destacam os avanços nas 

tecnologias de embalagens com objetivo de manter a qualidade dos alimentos, a exemplo das 

embalagens inteligentes, com indicadores de tempo e temperatura, indicadores de gases, 

identificação por radiofrequência e das embalagens ativas, que possuem removedores de 

oxigênio, absorventes de umidade e outros dispositivos que mantém a qualidade dos alimentos.  

A construção civil no Brasil detém o segundo lugar no consumo de plásticos 

(ABIPLAST, 2020), que é utilizado com frequência para substituir o aço, a madeira, o barro e 

o concreto em diversas aplicações, com destaque para instalações hidráulicas, elétricas, pisos e 

revestimentos.  

A indústria automobilística ocupa a terceira posição no consumo de plásticos no País 

(ABIPLAST, 2020). O uso de plásticos e compostos poliméricos contribuiu, por exemplo, para 

reduzir o consumo de combustível dos veículos nas últimas décadas. O plástico saltou de 9 kg 

por automóvel em 1960 para 161 kg em 2019 (AMERICA CHEMISTRY COUNCIL, 2020).  

Estima-se que 10% de redução no peso total destes veículos tenha resultado em uma economia 

de 5% a 7% no consumo de combustível (PATIL, PATEL e PUROHIT, 2017).  

Na indústria têxtil, os tecidos sintéticos à base de resina plástica, especialmente o 

poliéster, desde o final da 2ª Guerra Mundial, passaram a substituir as fibras naturais como o 

algodão, o linho e a lã. Tal mudança trouxe maior dinamismo à indústria da moda, com ciclos 

de produção mais rápidos, viabilizando o fast fashion, modelo de negócios com baixo custo, 

alta produtividade, qualidade regular e preços acessíveis, planejados para durar apenas uma 

estação. O poliéster já ultrapassou o consumo do algodão e, de acordo Carnichael (2015), sua 

utilização crescerá ainda mais nos próximos anos, conforme demonstrado na figura a seguir. 
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Figura 2 - Demanda Total de fibras (milhões de toneladas).  

 

    Fonte: Carnichael, 2015. 

 

As aplicações dos plásticos na medicina e na saúde pública trouxeram benefícios 

econômicos e redução de riscos de contaminação, sendo amplamente usados em embalagens 

estéreis, seringas, bolsas intravenosas descartáveis, substitutos de articulações etc. (NORTH e 

HALDEN, 2013).  

A seguir, tem-se um quadro com exemplos das principais resinas usadas atualmente: 

 

Quadro 1 - Exemplos das resinas plásticas mais usadas no mundo e suas aplicações. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Miguel, p. 47-49, 2021.  
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Como definido por Torres de La Torre (2021) o plástico trouxe mais liberdade para a 

criação de objetos com formatos orgânicos e cores vibrantes, a exemplo da icônica cadeira 

produzida em uma única peça, do designer Verner Panton, criada na década de 1960. 

 

Figura 3 - Panton Chair 

 

Fonte: https://www.vitra.com/en-au/about-vitra/original/panton-chair 

 

2.1.3 A produção do plástico   

  

De acordo com Solis (2018), a produção de plásticos virgens utiliza cerca de 5% de toda 

a produção de petróleo, sendo sua principal fonte de matéria-prima.  

A indústria de transformação de plásticos faz parte da indústria petroquímica, que 

envolve: i) as indústrias chamadas de primeira geração, que produzem as matérias-primas 

básicas, a partir da nafta, gás natural ou etano, entre outros; ii) as indústrias de segunda geração, 

que produzem as resinas termoplásticas (polietilenos e polipropilenos) e intermediários; iii) as 

indústrias de terceira geração, onde estão as empresas transformadoras de plásticos, fabricantes 

de embalagens e produtos e materiais plásticos para a indústria têxtil, da construção civil, de 

eletroeletrônicos, entre outros (COSTA, SÁ e FERNANDES, 2016).  

A extração e refino do petróleo não faz parte da cadeia petroquímica, mas da indústria 

do petróleo, onde são produzidos: gás liquefeito de petróleo, nafta, querosene de aviação, óleo 

diesel, lubrificantes, entre outras substâncias que servem de matéria-prima para diversos outros 

produtos.  

A representação da cadeia da indústria petroquímica e principais setores consumidores 

dos plásticos fabricados pelas indústrias de segunda geração é mostrada a seguir. 

https://www.vitra.com/en-au/about-vitra/original/panton-chair
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Figura 4 - Cadeia da Indústria Petroquímica 

 

Fonte: Sindiplast (2022) e Braskem (2022) 

 

Dados do “Perfil da Indústria Brasileira de Transformação e Reciclagem de Material 

Plástico” (ABIPLAST, 2020) revelam que as indústrias fabricantes de produtos plásticos e de 

reciclagem do material empregam mais de 330 mil pessoas, sendo juntas, a quarta maior 

indústria empregadora dentre os vários setores da indústria de transformação. Cerca de 12 mil 

empresas espalhadas pelo País movimentaram mais de R$ 90 bilhões em 2020.  

Conforme já mencionado, o uso de plásticos foi significativamente ampliado nas 

últimas décadas, gerando a necessidade de criação de regulamentações específicas para mitigar 

tais impactos, cuja pauta será objeto do próximo capítulo.  

 

2.2 IMPACTOS AMBIENTAIS DOS PLÁSTICOS E SUAS REGULAMENTAÇÕES 

  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em sua Resolução n° 1, de 23 de 

janeiro de 1986, referente ao uso e implementação dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente, define impacto ambiental como:  
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Art. 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos 

recursos ambientais” (CONAMA, 1986, p. 1).  

 

O plástico trouxe indiscutíveis benefícios para a sociedade, porém seu uso intensivo, 

por vezes associado a produtos de baixa qualidade e de uso único, somado à ineficiente gestão 

dos resíduos, tem gerado graves problemas ambientais. Os resíduos plásticos são apontados 

pela comunidade científica como causadores de efeitos adversos na saúde humana e no meio 

ambiente (PINCELLI et al, 2021; PRATA et al, 2019). 

 

2.2.1 Os impactos ambientais causados pelos resíduos plásticos 

 

Dados do relatório A New Plastics Economics: Rethink of Plastics (2016) apontam que 

em 2013, 40% do total de 78 milhões de toneladas de embalagens plásticas produzidas foram 

destinadas a aterros e 12% se perderam no meio ambiente. Geyer, Jambeck e Law (2017) 

estimam que entre 1950 e 2015 foram produzidas 8,3 bilhões de toneladas de resinas, fibras e 

aditivos plásticos, sendo cerca de 60% deste montante descartados em aterros ou no meio 

ambiente.  

As externalidades em função dos custos da poluição pós-consumo das embalagens 

plásticas, somadas ao custo da emissão dos gases de efeito estufa para sua produção, 

ultrapassam US$ 40 bilhões de dólares por ano (WORLD ECONOMIC FORUM; ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION e MCKINSEY & COMPANY, 2016). 

Pesquisas apontam que os oceanos são o destino de grande parcela dos resíduos 

plásticos descartados no meio ambiente. Estudo realizado em 2016 já estimava que 11% dos 

resíduos plásticos descartados no meio ambiente chegam aos oceanos, onde permanecem por 

décadas, com evidências de impacto nocivo em diversos níveis das organizações biológicas. 

(BORRELLE, 2020; VILLARRUBIA-GÓMEZ, CORNELL e FABRES, 2017). Como 

apontam Coffin, Wyer e Leapman (2021), especialmente os microplásticos, partículas menores 

que 5 milímetros, são uma classe de contaminantes de alta complexidade que geram riscos para 

a saúde humana e para os ecossistemas.  

Dados da pesquisa de Trusts e Systemiq (2020) apontam que até 2040, mantidos os 

negócios no atual ritmo de expansão, o fluxo de plásticos nos oceanos poderá triplicar. Vários 
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autores argumentam que só ações globais e coordenadas, se imediatamente implementadas, 

poderão viabilizar o enfrentamento deste grande desafio ambiental (BORRELLE, 2020; 

TRUSTS e SYSTEMIQ, 2020; AURISANO, WEBER e FANTKLE, 2021). 

 

2.2.2 Contexto global e acordos multilaterais  

 

Desde o final da década de 60 a questão ambiental vem ganhando relevância nos 

âmbitos social e político, sendo discutida em diversas esferas da sociedade e no meio 

acadêmico.  

Em 1962, o livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, alertou o mundo para os 

impactos do uso indiscriminado de produtos químicos e influenciou o nascimento do 

ambientalismo moderno.  

Sob a coordenação da UNESCO, a primeira conferência intergovernamental sobre o 

meio ambiente, realizada em 1968 na Suécia, resultou no programa de cooperação científica “O 

Homem e a Biosfera”. Lançado em 1971, seu objetivo era a promoção do conhecimento e 

implementação de práticas para o desenvolvimento sustentável e conservação da natureza.  

    Também publicado em 1971, o Relatório do Clube de Roma, denominado de “Os 

Limites do Crescimento” com a participação de cientistas, intelectuais e empresários, previu a 

insustentabilidade do crescimento exponencial da economia (OLIVEIRA et al, 2018).  

De acordo com Piga e Mansano (2015), a Conferência de Estocolmo representou a 

ascensão do movimento ambiental, fortalecendo o grupo de ambientalistas e ampliando seu 

papel político. O encontro, realizado na Suécia em 1972 pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), contou com a participação de 113 países e 19 agências governamentais. Neste mesmo 

ano, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), autoridade 

que determina a agenda ambiental internacional sobre a defesa do meio ambiente. 

Em 1987, o relatório de Brundtland, denominado “Nosso Futuro Comum”, preparado 

pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento criada em 1983, abriu o 

debate sobre o significado de desenvolvimento sustentável (JAPIASSÚ, 2017). 

De acordo com Guimarães e Fontoura (2012), na Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento RIO-92, ocorrida em 1992 no Rio de Janeiro, foram lançadas as bases para 

uma nova concepção de desenvolvimento sustentável. A Conferência Rio-92, também chamada 

de Cúpula da Terra, elaborou os seguintes documentos: Agenda 21, com o objetivo de aliar o 

desenvolvimento econômico com a cooperação ambiental e social; a declaração do Rio com 

um conjunto de 27 princípios para a interação entre seres humanos e o planeta; a Convenção 
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Quadro sobre Mudanças Climáticas – UNFCCC (United Nations Framework Convention on 

Climate Change); a Declaração de Princípios sobre Florestas e, por fim, a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (BESKOW e MATTEI, 2012). 

No ano de 1997, na cidade japonesa de Kyoto, a partir dos encontros da Convenção 

Quadro sobre mudanças Climáticas, denominada Convenção das Partes (COP), foi assinado o 

Protocolo de Kyoto, com estabelecimento de metas de redução dos gases de efeito estufa para 

todos os países que assinaram o acordo. O acordo foi ratificado em 2005 por 174 países.  

A Conferência do Meio Ambiente realizada na África do Sul em 2002, Rio+10, se 

propôs a detalhar um plano de implementação da Agenda 21, porém sem metas quantitativas, 

o que foi considerado frustrante na visão de muitos autores (DINIZ, 2002; PIGA e MANSANO, 

2015).  

Em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(UNCSD) ocorrida no Rio, conhecida como Rio+20, debateu a construção de uma economia 

verde no contexto do desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza e melhoria da 

coordenação internacional para o desenvolvimento sustentável. De acordo com Guimarães e 

Fontoura (2012), o documento final “O Futuro que Queremos” não apresentou compromissos 

claros e nem metas e mecanismos para concretizar o desenvolvimento sustentável. 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (RIO 

+20), foi criada a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente com objetivo de 

fortalecer o órgão dentro do sistema da ONU. Em suas reuniões bienais, a Assembleia do Meio 

Ambiente define prioridades ambientais globais, catalisando as ações intergovernamentais 

sobre o meio ambiente com ampla participação de seus 193 Estados Membros (UNEP, 2022 a)  

 

2.2.3 Principais ações globais para a redução da poluição dos plásticos 

 

Da Costa et al (2020) apontam que o desenvolvimento de ferramentas regulatórias nos 

níveis local, nacional, regional e internacional, embora fragmentadas, trouxeram avanços em 

escala global. Syberg et al (2021), afirmam que, anteriormente, a maioria das medidas 

governamentais estavam focadas sobre o mero banimento dos artigos plásticos, considerando 

apenas o final de ciclo da cadeia de consumo, a exemplo da proibição da distribuição gratuita 

de “sacolinhas plásticas” pelos supermercados em alguns países.  

Atualmente, as regulações cada vez mais contemplam os diferentes estágios do ciclo de 

vida do plástico, exigindo das empresas inseridas na cadeia de embalagens o acompanhamento 

e ações efetivas, de forma a manterem-se em conformidade com as novas legislações. 
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O estudo da McKinsey & Company (2022): Global Regulatory Development across 30 

Countries, analisou as regulamentações em direção às embalagens sustentáveis de 30 países ao 

redor do mundo. O estudo agrupou os países em quatro níveis, a partir das seguintes dimensões: 

estratégia nacional sobre ambição, tempo, escopo e maturidade de sustentabilidade. O quadro 

a seguir demonstra as características dos grupos e os resultados obtidos:  

 

Quadro 2- Pesquisa Global Regulatory Development across 30 Countries. 

 Características  N° de 

países* 
Localização  

Nível 1 Sem estratégias claras, metas ou 

mecanismos estruturados  

7 Países no Norte da África, Oriente 

Médio e Sudeste Asiático 
Nível 2 Estratégias globais, com metas 

altamente genéricas, marcos vagos 

e mecanismos não estruturados 

7 

 

Representa os países nos estágios 

iniciais das regulamentações de 

embalagens, especialmente nas 

Américas.  
Nível 3  Estratégias claras (não por tipo de 

material), com marcos, incentivos e 

penalidades estabelecidas 

8 Países da Europa e Ásia  

Nível 4  Estratégia detalhada e holística para 

pelo menos um tipo de embalagem, 

com marcos claros, apoiados por 

metas detalhadas e mecanismos 

estruturados em vigor. 

7 Economias desenvolvidas com alto 

consumo de embalagens. O grupo 

consiste por países majoritariamente 

europeus e alguns países da África 

meridional e Ásia.  
Fonte: Elaborado pela autora a partir dados McKinsey & Company (2022), p. 6, 7 e 8.  

*Dos 30 países, 1 foi omitido por informações incompletas. O estudo abrange Europa e União Europeia (8 países), 

América do Norte (3 países), América Latina (4 países), Ásia (7 países), Oriente Médio e África (8 países). 

 

A iniciativa do “Compromisso Global da Nova Economia do Plástico”, lançado em 

outubro de 2018 pela fundação Ellen MacArthur, em colaboração com o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), endossam a visão da economia circular para o 

plástico. Em 2019, a iniciativa contava com mais de 1.000 empresas signatárias que se 

comprometeram a eliminar plásticos problemáticos ou desnecessários; reduzir as embalagens 

de uso único; utilizar embalagens reutilizáveis, compostáveis ou recicláveis de fato e 

incrementar o uso de material reciclado plástico em suas embalagens (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION e UNITED NATIONS, 2019). 

 A partir desta iniciativa, novos acordos regionais foram pactuados como o pioneiro The 

European Plastics Pact, lançado em 6 de março de 2020, com o propósito de “fomentar a 

cooperação, inovação e harmonização, para promover uma verdadeira economia circular do 

plástico na Europa”. O Pacto de Plásticos Europeu, tem quatro principais objetivos: 

1. Design para reuso e reciclagem – design de todas as embalagens plásticas para 

reutilização ou reciclagem até 2025.  
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2. Uso responsável dos plásticos – promover o uso responsável das embalagens 

plásticas e produtos plásticos de uso único, com redução de pelo menos 20% de seu 

peso até 2025. 

3. Coleta, separação e reciclagem – ampliar a capacidade de coleta, separação e 

reciclagem em pelo menos 25% até 2025. 

4. Uso de plásticos reciclados – aumentar o uso dos plásticos reciclados em novos 

produtos e embalagens até 2025, atingindo pelo menos 30% de conteúdo reciclado 

em seu portfólio de produtos. (EUROPEAN PLASTICS PACT e WRAP, 2020).  

A despeito das iniciativas voluntárias supracitadas, cabe mencionar a existência de 

outras ações isoladas empreendidas por diversos países do globo, visando a transição para a 

economia circular.  

A WWF, EMF e BCG (2020), recomendam a necessidade de um tratado global para a 

coordenação de ações políticas, com vistas ao estabelecimento de uma estrutura internacional 

para enfrentar a problemática da poluição plástica.  

Na 5ª Sessão da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEA 5.2), 

em Nairobi, no Quênia, em 02 março de 2022, 175 nações aprovaram uma resolução para 

estabelecer um acordo internacional até 2024. A Resolução denominada “Fim da Poluição 

Plástica: em direção a um instrumento internacional legalmente vinculante”, prevê a criação de 

um comitê intergovernamental para negociações do futuro acordo multilateral sobre plásticos. 

Este instrumento deverá abordar todo o ciclo de vida do plástico, bem como a necessidade de 

colaboração internacional para acesso à tecnologia, à capacitação e à cooperação técnica-

científica. (UNEP, 2022 b).  

O Reino Unido iniciou em abril de 2022, a cobrança de uma taxa para embalagens 

plásticas importadas, ou produzidas no país com teor de material reciclado abaixo de 30%, com 

objetivo de impulsionar o uso de material plástico reciclado. A taxa tem como objetivo 

complementar as regulamentações da responsabilidade estendida do produtor. (HM Revenue & 

Customs, GOV.UK, 2022).  

Vale ressaltar que a Responsabilidade Estendida do Produtor (REP), conforme definição 

da OCDE (2016), responsabiliza o produtor até o estágio pós-consumo do ciclo de vida de um 

produto, exigindo das empresas a coleta e classificação antes do tratamento final do mesmo. 

Neste caso, os produtores podem financiar o sistema ou envolverem-se em aspectos 

operacionais e organizacionais nos municípios, de forma individual ou coletiva.  

Globalmente, cerca de 40 países têm implementado esquemas de REP mandatórios e 

tarifados, sendo que o Japão, a Coréia do Sul e a maior parte dos países da União Europeia 
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iniciaram a aplicação destas políticas há mais de 20 anos, com resultados positivos nas taxas de 

coletas e reciclagem de plásticos (EMF, 2021). A seguir, visão geral dos países com 

implementação de esquemas de REP de embalagens em 2020.  

 

Figura 5 - Visão geral da implementação de esquemas REP de embalagens no mundo. 

 

Fonte: EMF, 2021, fig. 3. p.13. 

 

No Brasil, a exemplo das ações globais, novas regulamentações a fim de controlar a 

poluição plástica vem sendo aplicadas. Este será o foco do próximo capítulo.  

 

2.2.4. Principais regulamentações brasileiras para a redução dos resíduos plásticos 

 

2.2.4.1. Lei dos Agrotóxicos 

 

A primeira lei estadual que restringiu a comercialização e o uso de agrotóxicos no 

Brasil, Lei n. 7.747/1982, foi promulgada em dezembro de 1982 após intenso processo de 

mobilização da sociedade civil, encabeçado pela associação gaúcha de Proteção ao Meio 

Ambiente (AGAPAN). A aprovação ocorreu após a contaminação do Rio Guaíba por produtos 

organoclorados, usados como inseticidas nas culturas agrícolas na região, em maio de 1982. A 

partir desta ação outros estados criaram leis específicas para a comercialização de agrotóxicos 

no Paraná (Lei nº 7.827/1983), em Santa Catarina (Lei nº 6.452/1984), nas Minas Gerais (Lei 

nº 4.002/1984), em São Paulo (Lei nº4.002/84) e no Espírito Santo (Lei nº 3.706/84), abrindo 

caminho para a Lei Federal (FRANCO e PELAEZ, 2017). 
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A Lei Federal n.7.802/1989, conhecida como de “Lei dos Agrotóxicos”, alterada pela 

Lei n. 9.974/2000, incorporou responsabilidades e competências legais em relação a toda a 

cadeia, desde a pesquisa, produção e comercialização, incluindo o destino final dos resíduos de 

embalagens, através de fiscalização e controle de agrotóxicos, seus componentes e afins 

(BRASIL, 1989 e BRASIL, 2000). A referida lei foi regulamentada pelo Decreto 4.074/2002 

que define as regras para recolhimento, transporte e destinação final das embalagens vazias no 

País, envolvendo agricultores, canais de distribuição e venda, empresas fabricantes e o poder 

público.  

 

2.2.4.2. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e Acordos Setoriais no Brasil 

 

 Aprovada em 2 de agosto de 2010, a Lei Federal 12.305, que versa sobre a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, é considerada um marco no gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos no Brasil, sendo regulamentada pelo Decreto 7.404 de dezembro de 2010, atualizada 

recentemente pelo Decreto 10.936 de 12 de janeiro de 2022. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos traz princípios inovadores como o plano de 

gestão de resíduos sólidos, a responsabilidade compartilhada, incentivo à criação de 

cooperativas de forma a inserir os catadores nos programas de coleta seletiva (DA SILVA DOS 

SANTOS, J. E. e HENRIQUES, E. P., 2021). 

O princípio poluidor-pagador é uma das diretrizes da Lei 12.305/2010, pelo fato de 

imputar ao poluidor a responsabilidade de arcar com os custos de prevenção e reparo de uma 

atividade poluente, mitigando os dados ambientais causados em virtude da fabricação e do 

descarte de produtos e resíduos, de modo a internalizar as externalidades negativas (MOREIRA 

et al, 2016). 

A Lei 12.305/2010 é pautada pelo princípio da responsabilidade compartilhada dos 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana de resíduos sólidos, pelo ciclo de vida dos produtos. A 

responsabilidade compartilhada envolve a obrigação de se fazer o recolhimento, 

armazenamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, via reutilização, 

reciclagem, ou mesmo disposição final, bem como a reparação de eventuais danos ambientais, 

especificando diferentes níveis de obrigações para cada parte envolvida. 

Como instrumento para o cumprimento das diretrizes do gerenciamento de resíduos, a 

Lei 12.305/2010 propôs, além da obrigatoriedade da coleta seletiva, a implementação da 

logística reversa, definida como:  
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instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada (Art. 3, BRASIL, 2010 a). 

 

Um dos principais instrumentos para a implementação da logística reversa é o acordo 

setorial, definido como: “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto” (Decreto n° 10.936/2022) 

 Alguns aspectos observados na legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

estão relacionados com os princípios da economia circular, com o objetivo de “não geração, 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos”, nesta ordem de priorização.  

Especificamente em relação às embalagens, a Lei 12.305/2010, menciona as seguintes 

obrigações por parte dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes:  

 

Art. 32.  As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a 

reutilização ou a reciclagem.  

§ 1° Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:  

I - Restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo 

e à comercialização do produto;  

II - Projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável 

e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm;  

III - recicladas, se a reutilização não for possível.  

§ 2° O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem 

técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput.  

§ 3° É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:  

I - Manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de 

embalagens;  

II - Coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de 

embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio 

(Art. 32, BRASIL, 2010 a). 

 

 Logo na sequência, no Art. 33, é descrita a obrigação de fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de estruturarem sistemas de logística reversa independentes do 

serviço público de limpeza urbana. Tal obrigação envolve os resíduos sólidos e suas 

embalagens, quando caracterizados como perigosos, tais como: agrotóxicos, pilhas e baterias, 

pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, além de 

medicamentos. A mesma obrigação é estendida aos produtos comercializados em embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro, cuja logística reversa também pode ser viabilizada por meio de 

acordos setoriais.  
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 O Decreto 10.936/2022, em seu Art. 14, detalha a responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de produtos mencionados no Art. 33 da Lei 

12.305/2010, em: “estruturar, implementar e operar os sistemas de logística reversa, por meio 

do retorno dos produtos e das embalagens após o uso pelo consumidor.” Além disso, na 

implementação e na operacionalização do sistema de logística reversa, poderão adotar 

“procedimentos de compra de produtos ou de embalagens usadas e instituir postos de entrega 

de resíduos reutilizáveis e recicláveis”. (Decreto 10.936/2022)  

O “Acordo Setorial para Implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens 

em Geral” foi assinado em novembro de 2015, contando com a participação inicial de 20 

associações brasileiras, reunidas por meio da entidade “Coalizão Embalagens”, visando 

implementar o sistema de logística reversa, conforme diretriz da Lei 12.305/2010. Este acordo 

envida esforços para ampliação da logística reversa de embalagens de papel, papelão, plástico, 

metal e vidro, excluindo-se produtos classificados como perigosos pela legislação brasileira. O 

acordo assinado em novembro de 2015 contou com a participação de 3.079 empresas, 

representando fabricantes e importadores de produtos comercializados em embalagens, 

fabricantes e importadores de embalagens, além de distribuidores e comerciantes.  

 A primeira fase do acordo da “Coalizão Embalagens”, concentrou-se em doze capitais 

e suas áreas metropolitanas, consistindo no apoio estruturante às cooperativas de materiais 

recicláveis, para ampliar o número de Pontos de Entrega Voluntários (PEVs) para recebimento 

de resíduos e na conscientização de consumidores. Como resultado, houve redução de 21,3% 

das embalagens dispostas em aterros, 4.487 ações focadas na capacitação, gestão, estruturação 

e adequação de cooperativas e associações de catadores, apoio a 802 organizações de catadores, 

implementação de 2.082 pontos de entrega voluntária, além do lançamento do movimento 

“Separe, não Pare”, com o objetivo de informar, inspirar e mobilizar a população brasileira a 

separar e descartar corretamente os resíduos domésticos (COALIZÃO EMBALAGENS, 2017).  

 Hoje a entidade “Coalizão Embalagens” conta com apenas 12 organizações, que 

representam cerca de 1.850 empresas e não foram encontradas informações adicionais 

disponíveis acerca da Fase 2 do Acordo Setorial. (COALIZÃO EMBALAGENS b, 2022)  

 Retomando a questão do desafio da implementação da logística reversa, cabe destacar 

que a responsabilidade compartilhada no descarte de embalagens adquiridas de terceiros 

também abarca os consumidores, de acordo com o Art. 33 da Lei 12.305/2010: 

 

§ 4º Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos 

comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens, e de outros 

produtos ou embalagens objeto de logística reversa. 
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§ 5° Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos 

fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou 

devolvidos.  

§ 6° Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente 

adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos.  

§ 7° Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 

empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa 

dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder 

público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada 

entre as partes” (Art. 33, BRASIL, 2010 a). 

 

Em suma, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei 12.305/2010 

(e regulamentada pelo Decreto 10.936/2022), trouxe diretrizes gerais e estabeleceu prioridades 

para a coleta seletiva e logística reversa. Sua principal inovação foi inserir o conceito de 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, atribuindo responsabilidades 

individuais e encadeadas desde o fabricante até o consumidor final. A aplicação da logística 

reversa tende a otimizar o controle do fluxo e armazenamento dos resíduos sólidos, reduzindo 

a quantidade de rejeitos gerados e a demanda por aterros sanitários. (ZUCOLOTO et al, 2018).  

Em 13 de abril de 2022 o governo aprovou o PLANARES – Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos – através do Decreto 11.043, previsto na Lei Federal nº 12.305/2010 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Plano tem o objetivo de traçar a estratégia da gestão 

de resíduos sólidos em âmbito nacional no horizonte de 20 anos, considerando: o diagnóstico 

atual dos resíduos sólidos gerados no Brasil; os cenários esperados com base em tendências 

nacionais, internacionais e macroeconômicas; metas propostas por tipos de resíduos; diretrizes, 

estratégias, programas e ações de gerenciamento para o cumprimento da PNRS. (BRASIL, 

2022b).  

Na mesma data, 13 de abril de 2022, através do Decreto Federal n° 11.044, foi instituído 

o Certificado de Crédito de Reciclagem – Recicla+, no âmbito dos sistemas de logística reversa 

de que trata o Art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2022c).  

O objetivo do programa é instituir o mercado de créditos de reciclagem, por meio de 

certificados, que tem como lastro as notas fiscais eletrônicas de comercialização de resíduos e 

do certificado de destinação final emitido no Manisfesto de Transporte de Resíduos (MTR). 

O Recicla + é um documento único e individual, que pode ser adquirido pelas empresas 

para fins de comprovação de cumprimento das metas de logística reversa, através das massas 

de embalagens ou de produtos compensados pela restituição de massa equivalente destes 

materiais.  
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A linha do tempo apresentada a seguir traz as principais legislações brasileiras 

envolvendo a logística reversa e as obrigações das indústrias de embalagens.   

 

Figura 6 - Linha do Tempo – Legislação brasileira para a redução dos resíduos plásticos 

                     

                     
                                     

 

 

 

 

 

*Alterações no Decreto 4.074 que regulamenta Lei 7.802/1989 em 2005, 2006, 2009 e 2022. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

2.2.5. Diferenças entre a Responsabilidade Estendida do Produtor (REP) e a Responsabilidade 

Compartilhada. 

  

Conforme já mencionado antes, o princípio da Responsabilidade Estendida do Produtor 

(REP), em geral adotado nos países desenvolvidos, exige que as empresas se responsabilizem 

pela coleta e classificação dos resíduos gerados pelo consumo dos produtos por ela 

comercializados. De acordo com Milanez e Bührs (2004), a REP foi a resposta considerada 

mais adequada para o tratamento dos resíduos pós-consumo, conceituando-os como 

externalidades geradas pelos produtores e consumidores, responsabilizando-os diretamente 

pelo impacto ambiental destes materiais descartados ao final de seu ciclo de vida. Desta forma, 

a REP transfere o ônus do gerenciamento de resíduos específicos dos municípios aos produtores 

(OECD, 2016). 

 Os principais objetivos da política de REP são: “(1) cobrir os custos de fim de vida dos 

produtos; (2) incentivar o design ecológico; (3) alcançar a eficiência de recursos; e (4) garantir 

a alta qualidade da reciclagem” (POUIKLI, 2020). Na legislação em diferentes países da União 

Europeia, a REP é considerada como fundamento essencial para o cumprimento de metas, 

obrigando os produtores a gerenciarem seus resíduos.  
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Vale destacar que, a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da 

União Europeia em relação ao princípio poluidor pagador, prevê que o produtor inicial dos 

resíduos, ou os detentores atuais ou anteriores suportem os custos da gestão deles. Os custos da 

gestão de resíduos pelos Estados-Membros podem ser divididos com os produtores dos 

produtos que deram origem aos resíduos, sendo que os distribuidores podem ou não partilhar 

estes custos (SILVA, CHAVES e GHISOLFI, 2016). 

Já a PNRS (Política Nacional dos Resíduos Sólidos) está fundamentada no princípio 

poluidor pagador, porém diferencia-se da REP pela adoção de mecanismos de responsabilidade 

compartilhada entre todos os envolvidos no ciclo de vida dos produtos, mediante acordos 

setoriais, logística reversa e inclusão dos catadores de materiais recicláveis por meio do 

incentivo à criação de cooperativas (MOREIRA et al, 2016 e DA SILVA DOS SANTOS, J. E. 

e HENRIQUES, E. P., 2021).  

 

Apesar de seu caráter inovador e de avançar sobre alguns desafios, como o de 

incluir as cooperativas de catadores de materiais recicláveis nesse fluxo, não 

existem elementos que apontem para sua contribuição para o processo de 

desenvolvimento de produtos e embalagens mais sustentáveis de maneira 

efetiva (DEMAJOROVIC e MASSOTE, 2017). 

 

Silva, Chaves e Ghisolfi (2016) argumentam que a falta de especificação explícita da 

responsabilidade por tais custos na estrutura da PNRS geram conflitos na discussão pela 

responsabilidade financeira das ações de cada parte, refletindo na demora e/ou impossibilidade 

da assinatura e cumprimento dos acordos setoriais.  

Em seu estudo acerca do acordo setorial de embalagens, Demajorovic e Massote (2017) 

argumentam que, por não haver a obrigação individual para a reciclagem específica das 

embalagens colocadas no mercado por seus fabricantes e usuários, o sistema tende a privilegiar 

a coleta. Os autores também alegam que o acordo setorial permite que as empresas cumpram a 

obrigatoriedade legal a custos reduzidos, porém, com risco de aumento de envio de materiais 

não atrativos para comercialização aos aterros. 

 

2.3 CADEIA DE SUPRIMENTOS DA INDÚSTRIA PLÁSTICA 

 

Em um retrospecto da história da cadeia de suprimentos, Bilgin (2021) discorre sobre 

as seguintes fases: distribuição física na década de 60; coordenação de fornecedores e controle 

de qualidade no início da década de 70; integração das atividades gerenciais com fornecedores 

e distribuidores de materiais, na década de 80; combinação dos conceitos de gerenciamento de 
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produção ágeis, manufatura e gestão enxuta da cadeia de suprimentos, na década de 90; nos 

anos 2.000, a escassez de matérias-primas e a pressão da sociedade por preservar o meio 

ambiente levaram as empresas a buscarem novas formas de produção, utilizando recursos 

renováveis e métodos menos nocivos, intitulada de gerenciamento da cadeia de suprimentos 

verde; atualmente, com a inserção dos benefícios sociais e ambientais em conjunto com os 

objetivos econômicos, tem-se a chamada de cadeia de suprimentos sustentáveis. O quadro 

resumo com os marcos do desenvolvimento da cadeia de suprimentos é apresentado a seguir.  

 

Quadro 3 - História da Cadeia de Suprimentos 

     Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bilgin, fig. 3 p.132, 2021.   

 

Em síntese, a crescente complexidade alcançada na evolução histórica da cadeia de 

suprimentos do plástico, que ao longo do tempo inseriu em sua pauta a necessidade de lidar 

com a poluição gerada pelo seu descarte no meio ambiente, somada à escassez de matérias-

primas, fomentaram o desenvolvimento de novas tecnologias, dentre elas, a reciclagem de 

plásticos a partir de resinas pós-consumo, que será objeto de análise na próxima seção. 

 

2.3.1 Da reciclagem dos plásticos às resinas pós-consumo 

 

O Art. 2 da Lei 12.305/2010 define reciclagem como:  

 

processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de 

suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 

transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes... (Art. 2, BRASIL, 2010 a) 

 

Tempo Conceito Foco 

1960´s Distribuição Física. Gerenciamento da distribuição  

1970´s Planejamento de Recursos de Produção.  Coordenação com fornecedores e distribuidores, 

orientada à qualidade e custo.  

1980´s Gestão da Cadeia de Suprimentos.  Integração logística na distribuição e transporte de 

materiais, orientada à qualidade, flexibilidade e custo. 

1990´s “Cadeia de Suprimentos Enxuta”  

(Lean Supply Chain Management). 

Redução de perdas ao longo da cadeia, desde o 

fornecedor de matérias-primas até o cliente.  

2000´s “Cadeia de Suprimentos Verde”        

(Green Supply Chain Management). 

Ambientalmente correta, orientada à redução, 

reutilização e reciclagem.  

2010 -

.... 

Cadeia de Suprimentos Sustentáveis 

(Sustainable Supply Chain Management).  

Voltada à inovação e ao desenvolvimento sustentável: 

econômico, social e ambiental. Orientada à redução, 

reutilização, reciclagem, recuperação, redesenho e 

remanufatura.  

              

 > Valor    
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Segundo Fisher (2005), quatro eventos importantes alavancaram o desenvolvimento da 

reciclagem: o primeiro evento foi a crise do petróleo, quando muitas empresas foram 

estimuladas, através de incentivos à pesquisa e desenvolvimento, a buscarem alternativas para 

a substituição do petróleo na fabricação de materiais plásticos. Nesta fase, houve avanços 

importantes na indústria de automóveis e na pesquisa de matérias-primas de fontes renováveis 

para a produção de bioplásticos; o segundo evento foi a legislação de cobrança pelo depósito 

das garrafas para bebidas gaseificadas, em princípio de vidro. Ao serem substituídas pelo 

plástico PET na década de 80, criou-se uma infraestrutura de coleta e reciclagem das garrafas 

que permanece até os dias atuais; o terceiro evento foi chamado de crise dos resíduos sólidos 

nos Estados Unidos, que chamou atenção das autoridades para a importância do gerenciamento 

dos resíduos sólidos urbanos. Na década de 90 foram iniciadas as atividades dos primeiros 

institutos liderados pela indústria para o gerenciamento dos resíduos de plásticos; o quarto 

evento foi a articulação da Europa, liderada pela Alemanha, com medidas legislativas para o 

gerenciamento dos resíduos, além de metas de reciclagem para produtos e materiais. O quadro 

a seguir, resume os principais eventos de fomento à reciclagem de plásticos.  

 

Quadro 4 - Eventos Fomentadores da Reciclagem de Plásticos 

Evento  Resultados 

Crise do Petróleo (1970) Pesquisa e desenvolvimento na reciclagem de embalagens plásticas.  

Desenvolvimento de biopolímeros. 

Legislação sobre 

Embalagens (1972-1985) 

Infraestrutura para a reciclagem de garrafas plásticas. 

Crise dos Aterros 

Sanitários (1987-1995) 

Primeiras iniciativas com participação do setor privado para o 

gerenciamento de resíduos. 

Legislação do Governo 

Europeu (a partir de 1992) 

Cotas para reciclagem de embalagens plásticas desde 1992 

(Alemanha), desenvolvimento de tecnologia de reciclagem para bens 

duráveis com a participação de toda cadeia de suprimentos: 

automóveis, geladeiras e computadores. 
   Fonte: Elaborada pela autora, a partir de Fisher, 2005, tab. 4.1, p. 568 

 

Geyer, Jambeck e Law (2017), estimaram que, do total de 6,3 bilhões de toneladas de 

resíduos gerados globalmente entre 1950 e 2015, cerca de 600 milhões de toneladas foram 

recicladas (9,5%), sendo que apenas 10% deste montante foram recicladas mais de uma vez.  

Basicamente, os quatro principais processos para reciclagem dos materiais plásticos são: 

A reciclagem primária, comumente utilizada pela indústria, que consiste no 

reprocessamento de resíduos pós-industriais, isto é, do plástico residual gerado pelo próprio 

processo produtivo, em um ciclo fechado, com baixa possibilidade de contaminação. Em geral, 
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utiliza sobras de matérias-primas, rebarbas e peças defeituosas, que retornam ao processo 

produtivo como matéria-prima novamente (KHANGALE, OZOR e MBOHWA, 2021). 

A reciclagem secundária, onde o reprocessamento mecânico ocorre em um local 

diferente da produção. Este processo pode utilizar plásticos descartados em meio a resíduos 

sólidos urbanos, eventualmente contaminados com alimentos, que são triados por centros de 

coleta seletiva, por meio de seleção, moagem, secagem e reprocessamento (RAGAERT, 

DELVA e VAN GEEM, 2017). Tais plásticos, ao serem reciclados, possibilitam à indústria 

manufaturar produtos de menor valor agregado e com qualidade inferior, se comparados aos 

mesmos produtos fabricados com resinas virgens. Os plásticos reciclados são usados, por 

exemplo, na produção de sacos de lixo, pisos e conduítes. 

A reciclagem terciária, também denominada de reciclagem química, é a transformação 

do plástico (polímero) em monômero (matéria-prima), mantendo a qualidade do material. Por 

promover a desintegração molecular, possibilita que o plástico seja transformado, inclusive, em 

outros materiais. Uma vantagem deste processo é a possibilidade de reciclar diferentes tipos de 

plásticos misturados entre si e obter como resultado um material de boa qualidade, próximo à 

resina virgem. Dentre os processos químicos para a transformação, podem ser destacados a 

pirólise, a gaseificação, a hidrogenação e a quimólise. De acordo Davidson, Furlong e 

McManus (2021), a reciclagem química complementa a reciclagem mecânica, permitindo o 

aproveitamento de resíduos plásticos incompatíveis com os processos mecânicos. Singh et al 

(2017) destacam o alto potencial da reciclagem terciária para a utilização de resíduos plásticos 

pós-consumo na produção de químicos e combustíveis.  

Por último, a reciclagem quaternária, que é a incineração dos resíduos plásticos para uso 

como fonte de energia, por exemplo, para movimentar turbinas e produzir eletricidade. A 

incineração reduz a necessidade de aterros sanitários, porém, não está em acordo com a 

hierarquia de resíduos preconizada pela economia circular, pois encerra em definitivo o seu 

ciclo de vida. Além disso, a incineração de resíduos plásticos emite gases tóxicos, exigindo um 

controle rígido das emissões atmosféricas (DAVIDSON, FURLONG e MCMANUS, 2021). 

 O estudo de Hundertmark et al (2018), aponta que 40% dos resíduos de plásticos 

produzidos globalmente em 2016 foram enviados para aterros e 25% foram incinerados. Cerca 

de 19% dos resíduos foram perdidos no meio ambiente – corroborando com os dados já 

apresentados por Geyer, Jambeck e Law (2017) – e 12% foram reciclados mecanicamente. A 

reciclagem química, por sua vez, contribuiu com menos de 1% na produção dos monômeros, o 

que confirma seu estágio inicial de desenvolvimento.  
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Vale ressaltar que, dentre os quatro principais processos para a reciclagem dos plásticos, 

a reciclagem primária gera resinas que são utilizadas em um ciclo fechado, portanto, não se 

aplica o conceito de resinas pós-consumo. Já a reciclagem secundária, que é a mais difundida, 

consegue obter resinas de boa qualidade, valendo-se da coleta de materiais plásticos pós-

consumo, despontando como uma alternativa cada vez mais viável para reduzir o uso de resinas 

virgens para atender a demanda das indústrias de embalagens. Quanto à reciclagem terciária, a 

obtenção das resinas é somente uma das possibilidades, visto que o material reciclado também 

pode ser transformado em outros produtos, por processo químico, lembrando que esta técnica, 

por estar em fase inicial de desenvolvimento, é pouco difundida. Já na reciclagem quaternária, 

não há resinas ao final do processo, sendo que o resultado final foi a transformação do material 

plástico coletado em produção de energia. 

 Em função da pressão da sociedade e da criação de legislações cada vez mais exigentes, 

várias empresas de bens de consumo assumiram metas para a redução do uso de resinas virgens, 

adotando, na maioria dos casos, a estratégia de usar resinas pós-consumo em suas embalagens, 

por meio da reciclagem secundária.  

De acordo com dados do The Global Commitment 2021 Progress Report (Relatório do 

Progresso do Compromisso Global 2021), as cinco empresas signatárias que atualmente mais 

consomem plásticos e que se comprometeram com metas de reduzir o uso de resinas virgens e 

aumentar o uso de resinas pós-consumo em suas embalagens são: The Coca Cola Company, 

PepsiCo, Nestlé, Danone e Unilever. (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2022)  

Hundertmark et al (2020) estimam que um cenário de reutilização ou reciclagem de 

50% dos plásticos (aumento de 4 vezes o número atual) até 2030, poderia gerar um incremento 

de US$ 60 bilhões nos lucros das indústrias plásticas e petroquímicas, o que corresponde a 2/3 

dos lucros projetados para o período. 

O próximo capítulo abordará o uso de resinas pós-consumo na cadeia de suprimentos 

da indústria do plástico, identificando as principais atividades envolvidas no ciclo produtivo, 

assim como as novas atividades que surgiram a partir da recente adoção da logística reversa e 

difusão da reciclagem secundária.  

 

2.4 RESINAS PÓS-CONSUMO NA NOVA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO 

PLÁSTICO   

  

Conforme já visto anteriormente, a cadeia de suprimentos da indústria plástica tem 

evoluído para tornar-se uma cadeia de suprimentos sustentáveis, orientada especialmente à 
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reciclagem de materiais. De acordo com a definição de Batista et al (2019), “consiste em uma 

rede de organizações que implementam os fluxos de fornecimento e recuperação de materiais, 

subprodutos ou resíduos”.  

A seguir, tem-se uma representação ilustrativa da cadeia de suprimentos da indústria 

plástica, com a inclusão dos fluxos de materiais recuperados para a reciclagem pelos diversos 

atores que a compõem.  

 

Figura 7 - Cadeia de suprimentos da indústria plástica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Cadeia direta  

                       Cadeia reversa 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Batista et al, fig. 4, p. 7255, 2019. 

 

A cadeia direta de suprimentos do plástico conta com as seguintes atividades:  

 

1) Fornecedores de matérias-primas: 

De acordo com Braskem (2020), as principais matérias-primas para a indústria petroquímica 

vem de fontes fósseis: nafta (49%) e gás natural (47%), que são extraídos pela indústria de 

petróleo e processadas pelas indústrias de 1ª geração, nas quais ocorre o craqueamento para a 

produção dos petroquímicos básicos: eteno, propeno, buteno, benzeno, tolueno, xileno e outros. 

Estes químicos são processados pelas indústrias de 2ª geração, que através da polimerização 

obtém as resinas de polietileno, polipropileno, cloreto de polivinila, poliéster, poliestireno e os 

plásticos de engenharia.  
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2) Indústrias de embalagens plásticas:  

Todas as matérias-primas mencionadas anteriormente são utilizadas na indústria petroquímica 

de 3ª geração, entre elas a indústria de transformação de plásticos, da qual a indústria de 

embalagens plásticas participa.  

 

3) Indústrias de alimentos, bebidas e bens de consumo: 

As indústrias de alimentos e bebidas são as maiores consumidoras de resinas plásticas. Em 

2018, representavam 26% do consumo de plásticos no Brasil (ABIPLAST, 2020). 

 

4) Centros de distribuição: 

Canal de ligação entre produtores e clientes, os distribuidores são os responsáveis pelo 

recebimento, armazenagem e expedição de resinas para pequenas e médias indústrias.  

 

5) Comércio varejista:  

Responsável pelas atividades de venda direta ao consumidor final, em ambientes físico ou on-

line, geralmente em pequenas quantidades.  

 

6) Consumo e descarte: 

Após o uso do produto, todas as embalagens eram simplesmente descartadas no lixo pelos 

consumidores, motivadas pela ausência de mecanismos de coleta seletiva e pela desinformação 

e falta de consciência ambiental sobre os efeitos da poluição gerada pelos plásticos descartados 

nos lixões e nos aterros sanitários.   

Como descrito na seção 2.2, o acúmulo de plásticos descartados indiscriminadamente 

tem causado graves problemas ao meio ambiente e à saúde humana. Ao mesmo tempo em que 

a cadeia de suprimentos evoluiu, englobando novas atividades com foco na redução de resíduos, 

foram criadas leis com intuito de reduzir o impacto do plástico. A Lei Federal 12.305, vigente 

desde 2010, obriga as empresas a assegurarem que parte do material plástico utilizado em seus 

produtos, retorne ao ciclo de produção, através da reciclagem, por intermédio da logística 

reversa. Desta forma, novas atividades foram incluídas na cadeia de suprimentos e novos atores 

passaram a criar negócios a partir dos resíduos plásticos descartados no meio ambiente. 

A coleta seletiva e a logística reversa, conforme já mencionado, são os instrumentos 

para o cumprimento das diretrizes do gerenciamento de resíduos propostos pela PNRS.  
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A figura a seguir mostra a complexidade das interações entre os atores participantes da 

cadeia reversa de plásticos brasileira, já apresentada na figura 7, destacada em verde.  

 

Figura 8 - Cadeia reversa de plásticos pós-consumo no Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Aquino, Castilho Jr. e Pires, 2009, fig. 2, p.19 

 

7) Coleta e Triagem:  

Os catadores de materiais reciclados, tanto autônomos como organizados em cooperativas, 

são os responsáveis pelo início do processo de coleta e triagem.  

A UNEP (2015), já alertava sobre a participação de catadores na cadeia informal nos 

países em desenvolvimento, responsáveis por cerca de 20% a 30% do montante de materiais 

reciclados. 

Segundo estimativas do MNCR – Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis (2017) – existem cerca de 800 mil catadores de materiais recicláveis em atividade 

no Brasil, que são responsáveis por cerca de 90% de tudo que é coletado. 

A triagem consiste em uma tarefa essencialmente manual, com objetivo de separar os 

materiais reciclados de diversas categorias, inclusive os diferentes tipos de plásticos.  

 

8) Comercialização: 

Os catadores de materiais reciclados vendem os resíduos comercializáveis para as 

organizações intermediárias.  

Devido à necessidade de armazenagem e transporte para atender às indústrias, há vários 

níveis de organizações por meio dos quais os materiais reciclados são comercializados:  
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No nível 1, há associações/cooperativas de pequeno porte e os pequenos sucateiros, que 

muitas vezes trabalham na informalidade; no nível 2, encontram-se os médios sucateiros que já 

possuem alguma estrutura para armazenagem e podem vender os materiais coletados e triados 

para outros intermediários ou para a indústria; no nível 3, tem-se as grandes associações 

/cooperativas de grande porte ou intermediários agregadores de volume que conseguem realizar 

todas as etapas anteriores e vender de forma direta os materiais para a indústria de reciclagem 

(DEMAJOROVIC, CAIRES, GONÇALVES e SILVA, 2014).  

Scheinberg, Simpson e Gupt (2010) no estudo sobre a economia do setor informal na 

cadeia de gerenciamento de resíduos sólidos apresentam a seguinte definição: 

 

O setor informal dos resíduos sólidos refere-se a indivíduos ou organizações 

envolvidas em atividades de reciclagem e gestão de resíduos, mas que não são 

patrocinadas, financiadas, reconhecidas ou autorizadas pelas autoridades 

formais da gestão de resíduos ou que atuam em violação ou competição com 

as autoridades formais (Scheinberg, Simpson e Gupt, 2010, p. 8). 

 

9) Indústrias de reciclagem: 

A indústria de reciclagem pós-consumo é responsável pela conversão dos materiais coletados 

em novas resinas, que serão reinseridas no ciclo produtivo pelas indústrias de transformação.  

Segundo dados de pesquisa da MaxiQuim (2021), o índice de reciclagem de plásticos em 

2020 no Brasil foi de 23,1%. Do consumo total de resinas pós-consumo, destaca-se o PET, 

utilizado em garrafas de bebidas não alcoólicas, que representaram 41% do total de resinas 

plásticas recicladas no Brasil em 2021.  

 

   Quadro 5 - Consumo por tipos de resina PCR no Brasil (2021) 

Resinas pós-consumo 

recicladas (PCR) 

Volume 

(Ton) 

% do total 

PET 366 41% 

PEAD 168 19% 

PP 148 17% 

PEBD 143 16% 

PS 24 3% 

PVC 17 2% 

EPS 14 1% 

Outros 5 1% 

Total PCR (2020) 885 100% 

Fonte : MaxiQuim, p. 6, 2021 
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Jaeger e Upadhyay (2020) reforçam a importância da cadeia de suprimentos na 

implementação de modelos de economia circular, por estreitar a colaboração entre fornecedores 

e empresas fabricantes.  

A inclusão da indústria de reciclagem na cadeia de suprimentos da indústria de plásticos, 

pode ser considerada o embrião de um modelo circular e sustentável de negócios, tema que será 

abordado no próximo capítulo.  

 

2.5 ECONOMIA CIRCULAR 

2.5.1 Conceito de Economia Circular  

 

A economia circular advêm de diversas escolas de pensamento como: design do “Berço 

ao Berço” de Willian McDonough e Michael Braungart; Economia de Performance de Walter 

Stahel; Biomimética de Janine Benyus; Ecologia Industrial de Reid Lifset e Thomas Graedel; 

Capitalismo Natural de Paul Hawken, Amory B. Lovins, e L. Hunter Lovins e Economia Azul 

de Gunter Paul (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2022; WINANS, KENDAL; 

DENG, 2017; GEISENDORF e PIETRULLA, 2018 e SEHNEM e PEREIRA, 2019). 

Kirchnerr, Reik e Hekkert (2017) definem a economia circular como um sistema 

econômico que, através dos conceitos de redução, reutilização, reciclagem e recuperação de 

materiais, alongam seu tempo de uso, trazendo benefícios ambientais, econômicos e sociais 

simultaneamente. Bucknall (2020) enfatiza a integração da atividade econômica com a 

sustentabilidade ambiental e social, pela projeção de redução dos resíduos desde o início do 

ciclo de produção, com a prevenção e eliminação de contaminação, toxicidade e poluição.  

A Fundação Ellen Mac Arthur, criada no Reino Unido em 2010, tornou-se referência e 

grande difusora do conceito da economia circular e do engajamento de grandes empresas, 

formuladores de políticas públicas e academia. Segundo a instituição, a economia circular é 

restaurativa e regenerativa por princípio, com o objetivo de eliminar resíduos e desperdícios e 

manter produtos em seu maior nível de utilidade e valor, opondo-se ao modelo econômico 

vigente pautado em “extrair, produzir e desperdiçar” (Ellen MacArthur, 2022).  

 Geissdoerfer et al (2017) corroboram a visão do estreitamento dos ciclos de materiais:  

 

Economia circular é um conceito de sistema regenerativo no qual a entrada e 

o desperdício, a emissão e a perda de energia são minimizadas pela 

desaceleração, fechamento e estreitamento dos ciclos de material e energia. 

Isso pode ser alcançado através do design duradouro, manutenção, reparo, 

reuso, remanufatura e reciclagem. (GEISSDOERFER et al, 2017, p. 759) 
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A seguir, a representação do conceito de economia circular de Geissdoerfer et al (2020).  

 

Figura 9 - Definição de economia circular 

 

Fonte: Geissdoerfer et al, fig. 1, p. 4, 2020.  

 

Muitas definições de Economia Circular são baseadas nas hierarquias de R´s, a exemplo 

da tipologia 10R´s sistematizadas no trabalho de Reike, Vermeulen e Witjes (2018). Os autores 

definem a Economia Circular como um novo rearranjo de conceitos com possibilidades de 

impacto transformador, propondo uma tipologia de 10R´s da Hierarquia de Retenção de Valor, 

envolvendo diversos atores dentro dos ciclos de concepção e design, produção e uso dos 

produtos, conforme detalhado no quadro a seguir. 

 

Quadro 6 - Estratégias de Circularidade através da tipologia “R”  

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Potting et al, Fig. 1. p. 5, 2017. 

R´s Estratégia Valor 
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O conceito de economia circular também abrange a implementação de ações políticas, 

legislativas, de infraestrutura e de consciência social e ao mesmo tempo novos modelos de 

negócios colaborativos, design de produtos, cadeias de fornecimento e tecnologia da 

informação a fim de manter o interesse de todos os atores envolvidos (GEISENDORF e 

PIETRULLA, 2018 e LIEDER e RASHID, 2016). 

Reike, Vermeulen e Witjes (2018), sugerem que as empresas e formuladores de políticas 

públicas concentrem esforços nos ciclos mais curtos, como remanufatura, reparo e reutilização, 

porém admitem que as medições dos impactos baseados na hierarquia de valor entre as 

diferentes categorias e possíveis trade-offs são escassos, dificultando sua aplicação na prática. 

Ellen MacArthur (2022) sintetiza a visão holística e abrangente da economia circular 

quando afirma que ela “representa uma mudança sistêmica que constrói resiliência no longo 

prazo, gera oportunidades econômicas e de negócios, e proporciona benefícios ambientais e 

sociais.” (EMF, 2022) 

Outra definição ampla de economia circular advém da proposição de Nobre e Tavares 

(2021), a partir da análise e compilação de entrevistas feitas com pesquisadores e especialistas:  

 

Economia Circular é um sistema econômico que visa zerar o desperdício e a 

poluição ao longo dos ciclos de vida dos materiais em todos os ecossistemas 

envolvidos, desde a extração do meio ambiente, a transformação industrial, e 

consumo final. Após o fim de sua vida útil, os materiais retornam a um 

processo ou, no caso de um resíduo orgânico tratado, de volta ao meio 

ambiente, com segurança, como em um ciclo natural de regeneração. Atua 

criando valor nos níveis macro, meso e micro e explora ao máximo o conceito 

aninhado de sustentabilidade. As fontes de energia utilizadas são limpas e 

renováveis. O uso e o consumo de recursos são eficientes. Órgãos 

governamentais e consumidores responsáveis desempenham um papel ativo a 

fim de garantir a operação correta do sistema a longo prazo (NOBRE e 

TAVARES, 2021, p. 10). 
 

 

O trabalho de Nobre e Tavares (2021) destaca o conceito de economia circular como 

viabilizador do conceito de sustentabilidade, tanto ao nível micro (empresas), meso (parques 

industriais) e macro (cidades, países e globo).  

Suárez-Eiroa et al (2019) corroboram a definição de economia circular citada acima, 

abrangendo a tônica do desenvolvimento sustentável, com objetivo de “manter as taxas de 

extração de recursos e geração de emissões e perdas em valores adequados para os limites 

planetários” (SUAREZ-EIROA et al, 2019. p. 956).  

Em contraposição, alguns autores como Geissdoerfer et al (2017) afirmam que a 

exclusão de dimensões sociais na aplicação da economia circular podem ser problemáticas na 
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busca do desenvolvimento sustentável. Ou seja, focar apenas na dimensão instrumental da 

aplicação do conceito pode ser insuficiente para se alcançar os objetivos desejados.   

O conceito da economia circular abordado sob a ótica do modelo de negócios, pode ser 

expresso pela definição apresentada a seguir:  

 

Um modelo de negócios circular é como a empresa cria, captura e entrega 

valor, com a lógica projetada para melhorar a eficiência dos recursos, 

contribuindo para prolongar a vida útil de produtos e de seus componentes 

(por exemplo, através do design que alongue a durabilidade dos produtos, a 

reparabilidade e a remanufatura) e fechando os ciclos dos materiais 

(NUβHOLZ, 2017).  

 

 Para este trabalho será adotada a definição de economia circular proposta por 

Geissdoerfer et al (2017).  

Embora a economia circular esteja despontando como um modelo importante para 

fomentar a mudança de atuação dos governos, empresas, associações/cooperativas e sociedade 

civil, cabe ressaltar a necessidade de se refletir sobre aspectos controversos e objeções sobre as 

práticas adotadas, cuja pauta será abordada na próxima seção.   

 

2.5.2 Críticas à Economia Circular 

 

O termo economia circular, empregado de forma ampla, superficial ou incompleta, 

desconsiderando as implicações socioecológicas necessárias para uma mudança 

transformacional, pode ser associado ao greenwashing (CALISTO FRIANT, VERMEULEN e 

SALOMONE, 2020; NOBRE e TAVARES, 2021). Segundo Lyon e Montgomery (2015):  

 

Tanto na academia como na imprensa, a palavra greenwashing é usada para 

designar qualquer comunicação que induza as pessoas ao erro ao adotar 

crenças excessivamente positivas sobre o desempenho ambiental de uma 

organização, suas práticas ou produtos (LYON, MONTGOMERY, 2015, p. 

4) 

 

De fato, o greenwashing é uma prática nociva, dado que ilude os destinatários aos quais 

a comunicação corporativa da organização é dirigida, criando uma falsa narrativa de que há 

uma ação em curso de economia circular, aplicada de forma integral, quando na realidade, sua 

aplicação é parcial, inadequada ou até mesmo inexistente.  

Corvellec et al (2020) também apontam o uso do discurso hegemônico da economia 

circular por atores políticos e economicamente influentes, como forma de impor uma visão 

mercadológica do conceito, que abrange diferentes interpretações e formas de aplicação. Outra 
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crítica similar sobre o uso do conceito de economia circular, recai sobre seu foco exclusivo na 

questão do gerenciamento mais sustentável dos resíduos, visando a manutenção do status quo, 

sem alterar a lógica atual de produção e consumo (VALENZUELA e BÖHM, 2017). 

Muitos autores também apontam a priorização dos aspectos econômicos e ambientais 

da economia circular, com pouca ênfase sobre como integrar melhor os aspectos sociais, apenas 

concentrando-se no redesenho dos processos de manufatura (MURRAY, SKENE e HAYNES, 

2017; GEISSDOERFER et al, 2017; CALISTO FRIANT, VERMEULEN e SALOMONE, 

2020; BENING, PRUESS e BLUM, 2021). 

Rhein e Sträter (2021) analisaram o discurso de uma amostra de grandes empresas 

quanto à publicidade e suas intenções de comprometerem-se com ações de economia circular. 

No entanto, os autores destacam que, na prática, os compromissos assumidos individualmente 

pelas empresas revelam a ausência de compreensão uniforme sobre a hierarquia de resíduos, 

indicando que elas estão aparentemente implementando somente a economia da reciclagem.  

Nesta mesma linha, os resultados da pesquisa de Jaeger e Upadhyay (2020), com 10 

empresas manufatureiras, revelam a predominância de ações de reciclagem e redução de 

resíduos, com baixo impacto na economia circular.   

 Aliás, esta crítica também decorre de uma percepção da sociedade, que ainda tem 

dificuldade de distinguir os conceitos de economia circular e reciclagem de acordo com 

Nuβholz (2017), que traz à tona esta questão ao esclarecer que a economia circular é um 

conceito mais abrangente do que a reciclagem, visto que esta é apenas um de seus componentes, 

como demonstrado na figura a seguir:  

 

Figura 10 - Categorias para uso eficiente dos recursos ao longo do ciclo de vida de produtos 

  

 
Estratégias de uso eficiente dos recursos: 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Nuβholz, fig.1, p. 3, (2017).   

Extração Transformação Produção Uso Descarte 

Transformação Reduzir emissões / reduzir perdas e desperdícios 

Produção Substituir matérias-primas virgens / reduzir o uso de material nos produtos  

Reparo ou remanufatura / uso eficiente / aumento da vida útil dos produtos Uso 

Reciclagem dos materiais após o fim do ciclo da vida útil do produto Descarte 

Reduzir novas demandas Extração 
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 Reike, Vermeulen e Witjes (2018) apontam o uso dos conceitos da economia circular 

para convencimento, de forma simplificada, com intuito de facilitar de comunicação e para 

construção de diversos modelos de negócios, de produtos e de serviços, além da formulação de 

políticas públicas e advocacy. Também argumentam que, por sua relevância em várias escalas 

da economia global ao nível do produto, cada uma delas é avaliada por elementos específicos, 

ao invés do sistema completo da economia circular.  

É por esta razão que vários autores têm se dedicado a analisar os fatores catalisadores e 

barreiras para a transição para a Economia Circular, que serão apresentados a seguir.  

 

2.6 IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS CIRCULARES NA CADEIA DO PLÁSTICO   

 

Conforme definição de Nuβholz (2017), o modelo circular é como a empresa cria, 

captura e entrega valor, dentro da lógica circular da eficiência de recursos, fechamentos de 

ciclos e extensão da vida útil de produtos.  

Geissdoerfer et al (2017) revelam que os modelos de negócios circulares, que envolvem 

proposta de valor, sistema de criação, entrega e captura de valor, precisam estar integrados à 

sustentabilidade, uma vez que, no longo prazo, são afetados por suas dimensões econômicas, 

ambientais e sociais, conforme demonstrado no quadro a seguir:  

 

Quadro 7 - Dimensões de sustentabilidade em modelos de negócios circulares. 

Dimensões da 

Sustentabilidade 

 

Econômico 

 

Ambiental  

 

Social  

 

Perspectiva de Longo 

Prazo Modelos de 

negócios 

Proposta de 

valor 

Garantia de lucro na 

oferta de produtos e 

serviços.  

Design de 

produtos e serviços 

com baixo 

consumo de 

recursos.  

Maximizar valor 

do produto ou 

serviço para o 

bem-estar da 

sociedade.  

Capacidade de longo 

prazo para lidar com 

questões econômicas, 

ambientais e sociais.  

Criação e 

entrega de valor 

Incentivos para os 

atores da cadeia de 

suprimentos 

estenderem o uso dos 

produtos e retornarem 

os resíduos de volta ao 

sistema.  

Produção e 

operações 

logísticas 

ecoeficientes. 

Abordagem 

proativa em 

relação às partes 

interessadas nos 

circuitos 

fechados. 

Mudanças incrementais 

e radicais nos sistemas, 

que garantam parcerias 

de longo prazo. 

Captura de 

valor 

Lucro (ao menos 

equilíbrio financeiro) a 

todos os interessados. 

Redução da 

pegada ambiental 

ao obter mais valor 

com menos 

recursos naturais. 

Maior 

consciência 

ambiental sobre 

o valor dos 

produtos. 

Preparação dos 

sistemas de produção 

atuais para a 

circularidade “perfeita” 

no futuro. 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Geissdoerfer et al (2017), tab.1, p. 714, 2018. 
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Os modelos de negócios circulares, alinhados à cadeia de suprimentos circular, 

contribuem para o desenvolvimento sustentável na medida em que, ao gerenciar as partes 

interessadas em uma ótica de longo prazo, intensificam e desmaterializam os ciclos de recursos 

(GEISSDOERFER et al, 2018). 

Gonçalves-Dias, S. L. F. (2006) afirma que a gestão logística, em conjunto com a gestão 

do fim de vida das embalagens, se incorporadas à estratégia das empresas, geram oportunidades 

nos âmbitos econômico e ambiental.  

De acordo com Nuβholz (2017), a implementação de modelos circulares exigirá a 

mudança da lógica na criação de valor da empresa, de forma economicamente viável, uma vez 

que a maioria dos modelos de negócios (lineares) desconsideram os custos das externalidades 

ambientais negativas.  

 

O complexo universo de stakeholders que podem se envolver em uma cadeia 

de suprimentos circular exige o desenvolvimento de colaborações 

orquestradas que compreendem relacionamentos específicos entre comprador 

e fornecedor, necessários para permitir diferentes fluxos de recuperação. O 

papel de liderança da empresa focal nesse contexto é um fator crucial para o 

desenvolvimento da cadeia de suprimentos.” (BATISTA et al, 2019, p. 7252) 

 

De Jesus e Mendonça (2018) revisaram 141 artigos peer review e 40 publicações da 

“literatura cinza”, visando classificar as alavancas e as barreiras para a transição para economia 

circular em quatro categorias: a) tecnológicos; b) econômicos/financeiros/mercado; c) 

institucional/regulatório e d) social/cultural.  

Para os autores, os principais fomentadores da transição para economia circular, 

denominados de catalisadores, são: a influência de políticas públicas, (a exemplo de estruturas 

legais, impostos, incentivos e desenvolvimento de infraestrutura), seguido por fatores 

econômicos que fomentam a busca de soluções que dissociem as receitas do uso de materiais.  

Quanto aos entraves, os autores De Jesus e Mendonça (2018) apontam como os fatores 

mais relevantes a dificuldade de acesso à tecnologia, bem como a falta de capacidade para 

inovar e conhecimento técnico, como condições essenciais para a propositura de soluções que 

equilibrem durabilidade, eficiência, qualidade do produto e avaliação de seu ciclo de vida. Os 

elevados custos iniciais para a implementação de projetos circulares e as incertezas em relação 

ao mercado consumidor também foram mencionados, corroborando com os achados de Jaeger 

e Upadhyay (2020). 

Outro trabalho de pesquisa realizado com a revisão de 69 artigos, elaborado por Sarja, 

Onkila e MäKelä (2021), para entender quais os catalisadores e obstáculos à implementação da 
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economia circular no ambiente de negócios, revelaram o seguinte panorama: os benefícios 

econômicos, em conjunto com outras vantagens financeiras como eficiência de custos e acesso 

a novos mercados e a reputação, aparecem como o principais fatores de incentivo à transição 

para economia circular; quanto às barreiras, o principal fator é a escassez de recursos, 

corroborando com os resultados da pesquisa de Jaeger e Upadhyay (2020). Outro aspecto 

relevante apontado por Sarja, Onkila e MäKelä (2021) é a incerteza em relação aos resultados, 

em especial no que tange ao potencial da economia circular em modelos de larga escala.  

Sarja, Onkila e MäKelä (2021) também propõem a categoria denominada ambivalente, 

que apresenta fatores que podem apoiar ou dificultar a transição, a depender do contexto. O 

design e aspectos técnicos, que se referem à disponibilidade de tecnologias e conhecimento para 

suas aplicações, é apresentado como o principal fator ambivalente. 

O design está no centro da transição para economia circular, mencionado em muitas 

definições, incluindo o conceito proposto por Geissdoerfer et al (2017), que menciona o design 

como estratégia para estreitar os ciclos de uso de materiais e energia.  

De acordo com a revisão de literatura realizada por Zhu et al (2022), o design das 

embalagens é considerado como o passo fundamental para a transição mais suave do sistema 

linear para o sistema circular.  O trabalho de Ellen MacArthur Foundation (2017) propõe a 

combinação de redesing e inovação para a transição de uma parcela que representa cerca de 

30% em peso do consumo de embalagens plásticas e de 50% do número de itens: embalagens 

de pequenos formatos, embalagens multimateriais, embalagens com materiais de baixo 

consumo e embalagens para contato direto com alimentos que a contaminem. Além desta 

estratégia, o estudo sugere modelos de reuso para cerca de 20% das embalagens e assim, os 

50% das embalagens restantes, seriam viáveis economicamente para a reciclagem.  

 

Para mudar para a Nova Economia do Plástico, toda a cadeia de valor das 

embalagens plásticas precisa estar envolvida – desde os designers de 

embalagens no início da cadeia até os recicladores no final. A análise deste 

relatório revelou que o design (de materiais, formatos de embalagens e 

modelos de entrega) desempenha um papel particularmente importante e 

essencial para mobilizar as estratégias de transição de transição para cada uma 

das categorias de embalagens plásticas, refletidas no conjunto de ações 

prioritárias (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

 

O segundo tópico de importância dentro da categoria ambivalentes são os aspectos 

regulatórios: “vários estudos mostraram como os governos podem criar condições favoráveis e 

desfavoráveis para a transição da economia circular pela legislação” (SARJA, ONKILA e 

MÄKELÄ, 2021, p. 7), tendo um papel decisivo no desenvolvimento de negócios 
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ambientalmente saudáveis, seja na restrição de atividades, ou na oferta de subsídios de forma 

estratégica.  

O estudo de Dijkstra, Van Beukering e Brouwer (2020), a partir da revisão de 44 casos 

sobre modelos de negócios para a gestão sustentável do plástico, encontrou maior concentração 

de negócios de reciclagem (44%), seguidos da criação de desenvolvimento de bioplásticos 

(30%) e em menor escala, negócios de criação de valor através de resíduos (26%).  

Estes autores definem como gestão sustentável da cadeia do plástico “qualquer técnica 

ao longo da hierarquia de resíduos que visa minimizar os danos ambientais do plástico” 

(DIJKSTRA, VAN BEUKERING e BROUWER, 2020, p. 1). Dentre os casos analisados, em 

referência à hierarquia de resíduos, foram detectados: 55% dos casos com foco na reciclagem; 

16% na captação de resíduos do meio ambiente; 11% na prevenção e 9% na reutilização de 

materiais. 

Os principais fatores direcionadores dos modelos sustentáveis apontados na pesquisa de 

Dijkstra, Van Beukering e Brouwer (2020) foram a pressão regulatória ou da indústria, a 

oportunidade de melhoria de custos e as vantagens competitivas. Em relação às barreiras 

identificadas estão: os custos, os altos investimentos iniciais para a promoção das mudanças e 

a baixa demanda do mercado pela aquisição de produtos sustentáveis com preços mais altos.  

A seguir, o Quadro 8 apresenta os principais fatores catalisadores, ambivalentes e 

entraves para a adoção da economia circular baseados nos artigos citados de De Jesus e 

Mendonça (2018), Sarja, Onkila e MäKelä (2021) e Dijkstra, Van Beukering e Brouwer (2020).  

 

Quadro 8 - Comparativo dos catalisadores e entraves para a transição para a  economia circular:  

 Catalisadores Ambivalentes Entraves Autores 

T
ec

n
o

ló
g

ic
o

s 
 

- 

Design e aspectos 

técnicos a exemplo de 

novas tecnologias não 

amplamente 

disponíveis. 

Falta de motivação e 

conhecimento para 

projeção e 

implementação de 

produtos e serviços 

circulares.  

- 
Sarja, Onkila e 

MäKelä (2021) 

Disponibilidade de tecnologia e 

capacidade para inovar. 
- 

 Restrição de acesso à 

novas tecnologias, falta de 

conhecimento para o 

design circular. 

De Jesus e 

Mendonça 

(2018) 

Materiais com novas 

propriedades e avanços 

tecnológicos 

- - 
Dijkstra, Van 

Beukering e 

Brouwer (2020) 
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Quadro 8 (cont.) - Comparativo dos catalisadores e entraves para a transição para a economia 

circular: 

 Catalisadores Ambivalentes Entraves Autores 

E
co

n
ô

m
ic

o
s,

 F
in

a
n

ce
ir

o
s 

e 
M

er
ca

d
o

 

Benefícios econômicos, 

eficiência no uso de recursos, 

oportunidade de novos modelos 

de negócios, melhor reputação 

da marca e acesso a novos 

mercados. 

Preferências e 

comportamento do 

consumidor, para gerar 

demanda.  

Incerteza quanto aos 

resultados, escassez de 

recursos e sistema linear 

predominante, com 

poucos exemplos 

relevantes de casos de 

sucesso. 

Sarja, Onkila e 

MäKelä (2021) 

Benefícios e vantagens 

financeiras; eficiência de 

recursos, incentivo na 

promoção e dissociação de 

receitas e consumo de 

matérias-primas.  

- 

Incertezas quanto a 

resultados e dificuldades 

de financiamento para 

alterar o sistema linear 

dominante. 

De Jesus e 

Mendonça 

(2018)  

Disponibilidade de recursos 

para Pesquisa e 

desenvolvimento; acesso a 

novos mercados; captação de 

valor nos ciclos de resíduos; 

escassez e custo dos materiais 

virgens e benefícios 

financeiros. 

- 

Incertezas quanto ao 

fornecimento e qualidade 

do material (comparado 

ao plástico virgem); altos 

custos de produção e de 

investimentos iniciais. 

Dijkstra, Van 

Beukering e 

Brouwer (2020) 

In
st

it
u

ci
o

n
a

is
 e

 R
eg

u
la

tó
ri

o
s 

- 

Aspectos legislatórios e 

regulatórios e 

conhecimento e 

aprendizado dentro das 

organizações são 

condições essenciais 

para a implementação 

da economia circular 

- 
Sarja, Onkila e 

MäKelä (2021) 

Políticas Públicas a exemplo de 

marcos legais, impostos ou 

taxas que impulsionem a 

inovação e o 

empreendedorismo; promoção 

de pesquisa e desenvolvimento 

e educação.   

- 

Sistemas jurídicos pouco 

propícios e incentivos 

desalinhados não são 

apenas obstáculos para 

economia circular, mas 

impulsionadores da 

economia linear.  

De Jesus e 

Mendonça 

(2018) 

Financiamento de pesquisas e 

desenvolvimento; 

regulamentações (fim de vida 

dos materiais); Iniciativas e 

metas da Indústria; legislações 

de conteúdo de reciclado e 

aplicação da responsabilidade 

estendida do produtor (REP). 

- 

Problemas estruturais para 

a correta separação dos 

resíduos. 

Dijkstra, Van 

Beukering e 

Brouwer (2020) 
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Quadro 8 (cont.) - Comparativo dos catalisadores e entraves para a transição para a economia 

circular: 

 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de De Jesus e Mendonça (2018), Sarja, Onkila e MäKelä (2021) e Dijkstra, 

Van Beukering e Brouwer (2020). 

 

A síntese da literatura, apresentada no próximo capítulo, consolida os principais temas e 

autores abordados ao longo deste trabalho.   

 

 

  

S
o

ci
a

is
 e

 C
u

lt
u

ra
is

 

Sistemas de gestão ambiental 

e práticas sustentáveis em 

andamento e suporte da alta 

gerência para direcionar as 

ações das empresas. 

Percepção de risco dos 

negócios por escassez de 

recursos. 

Importância da 

colaboração entre atores 

em diferentes posições da 

cadeia de valor para 

promover a circularidade 

em maior escala.  

- 
Sarja, Onkila e 

MäKelä (2021) 

 

Sensibilidade à problemas 

sociais e percepção de 

ganhos de reputação. 

 

Baixa velocidade na 

adoção de modelos 

circulares como produto 

como serviço ao invés 

da propriedade do bem. 

Falta de conscientização 

e informação acerca dos 

benefícios da adoção de 

modelos mais circulares. 

De Jesus e 

Mendonça 

(2018) 

 Controle e transparência da 

cadeia de suprimentos. 
 - 

Baixa consciência do 

consumidor e demanda 

por produtos reciclados; 

necessidade da 

participação do 

consumidor na 

separação dos resíduos. 

Dijkstra, Van 

Beukering e 

Brouwer (2020) 
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2.7 SÍNTESE DA LITERATURA 

 

Quadro 9 - Contextualização apresentada na literatura 

Tema  Tópicos  Fonte  

 

 

 

 

A importância do 

plástico / usos e 

benefícios 

Origens e diversificação. Pitt, Boing e Barros (2011); Miguel (2021) e 

Buzo e Teco (2020). 

“Era do Plástico”. Napper e Thompson (2020); Porta (2021); 

Buzo e Teco (2020) e Pitt, Boing e Barros 

(2011).   

Resinas mais utilizadas e suas 

aplicações. 

Miguel (2021). 

Avanços nas tecnologias de 

embalagens. 

Han et al (2018). 

Aplicações na medicina e 

saúde pública. 

North e Halden (2013). 

Industria têxtil e o fast fashion. Carnichael (2015). 

A Indústria de 

embalagens 

plásticas no Brasil 

Dados da indústria de 

embalagens no Brasil. 
Abiplast (2020). 

 

 

 

O impacto 

ambiental causado 

pelos resíduos 

plásticos  

 

Impacto Ambiental. Resolução CONAMA N° 1 de 23/01/1986. 

Dados de produção e descarte 

de plásticos. 

Geyer, Jambeck e Law (2017), Geyer et al 

(2015), Napper e Thompson (2020), A New 

Plastics Economics: Rethink of Plastics 

(2016).   

Impacto nos oceanos. Borrele (2020) e Villarrubia-Gómez, Cornell 

e Fabres (2017). 

Impactos na saúde.  Prata et al (2019); Pincelli et al (2021); 

Vollmer et al (2020). 

Custos das externalidades das 

embalagens plásticas. 

World Economic Forum, Ellen MacArthur 

Foundation e McKinsey & Company (2016). 

Microplásticos. Coffin, Wyer e Leapman (2021). 

 

Principais ações 

globais para a 

redução da 

poluição dos 

plásticos 

Necessidade de ações globais e 

coordenadas. 

Borrele (2020); Trusts e Systemiq (2020); 

Aurisano, Weber e Fantkle (2021). 

Compromisso Global da Nova 

Economia do Plástico. 

Ellen MacArthur Foundation e United Nations 

(2019). 

Pacto dos Plásticos Europeu. European Plastics Pact e Wrap (2020). 

Resolução Assembleia da ONU 

pelo fim da poluição plástica. 

Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (2022). 

Princípio da Responsabilidade 

Estendida do Produtor. 

OECD (2016). 

 

Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos e Acordos 

Setoriais no Brasil 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e seus instrumentos. 
Lei 12.305/2010 e Zucoloto et al (2018). 

Princípio Poluidor-pagador. Moreira et al (2016). 

Responsabilidade 

compartilhada. 

Decreto 10.936/2022 e Silva, Chaves e 

Ghisolfi (2016). 

Acordo Setorial de Logística 

reversa de Embalagens em 

Geral. 

Coalizão Embalagens (2015). 
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Quadro 10 - Matriz de amarração 

Tema  Tópicos  Fonte  

 

 

 

Cadeia de 

Suprimentos de 

plásticos pós-

consumo 

Conceito. Bilgin (2021), Jaeger e Upadhyay (2020). 

Reciclagem dos Plásticos. Fisher (2005); Khangale, Ozor e Mbohwa (2021); 

Ragaert, Delva e Van Geem (2017); Singh et al 

(2017); Davidson, Furlong e McManus (2021); 

Hundertmark et al (2020). 

Resinas pós-consumo 

(PCR). 

Abiplast, 2020; MNCR - Movimento Nacional 

dos Catadores de Materiais Recicláveis, 2017; 

MaxiQuim 2021; Ellen MacArthur Foundation 

(2022). 

 

 

 

 

Conceitos de 

Economia Circular 

Origens. Ellen Macarthur Foundation (2022); Winans, 

Kendal, Deng (2017); Geisendorf e Pietrulla 

(2018); Sehnem e Pereira (2019). 

Estreitamento de ciclos de 

materiais e energia. 

Ellen Macarthur Foundation (2022) e 

Geissdoerfer et al (2018). 

Hierarquia de Retenção de 

valor - Tipologia R´s. 

Reike, Vermeulen e Witjes (2018) e Potting et al 

(2017). 

Contribuições para a 

sustentabilidade. 

Nobre e Tavares (2021) e Suárez-Eiroa et al 

(2019). 

Design para circularidade. Zhu et al (2022). 

Modelos de negócios 

circulares. 

Nuβholz (2017). 

 

 

 

 

Críticas à 

Economia Circular 

Emprego impreciso do 

termo. 

Calisto Friant, Vermeulen e Salomone (2020) e 

Nobre e Tavares (2021), Reike, Vermeulen e 

Witjes (2018). 

Uso mercadológico do 

conceito.  

Corvellec et al (2020) e Valenzuela e Böhm 

(2017). 

Pouca ênfase nos aspectos 

sociais. 

Murray, Skene e Haynes (2017); Geissdoerfer et al 

(2017); Calisto Friant, Vermeulen e Salomone 

(2020) e Bening, Pruess e Blum (2021).  

Foco no gerenciamento de 

resíduos. 

Rhein e Sträter (2021), Valenzuela e Böhm (2017) 

e Nuβholz (2017). 

 

Implementação de 

Modelos Circulares 

Modelos Circulares.  

 

Nuβholz (2017), Geissdoerfer et al (2018), Batista 

et al (2019) e Gonçalves-Dias, S. L. F. (2006)  

Fatores Impulsionadores e 

Entraves. 

De Jesus e Mendonça (2018), Sarja, Onkila e 

MäKelä (2021) e Dijkstra, Van Beukering e 

Brouwer (2020). 

 

 

 

 

  



53 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA OS ESTUDOS DE CASO 

 

Para a realização da presente pesquisa foi configurado um estudo de caso múltiplo, de 

caráter exploratório, visando obter dados empíricos que possibilitassem aprofundar a análise 

sobre como as organizações do setor de embalagens plásticas promovem ações para utilização 

de resinas pós-consumo, incorporando conceitos da economia circular em seus modelos de 

negócios. 

O estudo de casos permite a investigação de fenômenos sociais complexos, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão bem definidos. 

Segundo Yin (2015), o estudo de caso é uma oportunidade para a investigação de um tópico 

empírico, utilizando-se de um conjunto de procedimentos sistemáticos, com potencial de formar 

base para uma generalização analítica.  

Foi utilizada a abordagem qualitativa, com investigação de 4 (quatro) organizações, 

sendo 3 (três) empresas e 1 (uma) associação, todas elas pertencentes ao setor de embalagens 

plásticas e localizadas no Estado de São Paulo.  

A seleção da amostra foi efetuada a partir da busca de organizações via websites, 

relatórios de sustentabilidade, LinkedIn, além da rede de contatos profissionais da pesquisadora, 

em busca de empresas ou associações que tivessem projetos em estruturação ou já consolidados 

em seus modelos de negócios de embalagens plásticas envolvendo o tema da economia circular.  

Em um primeiro momento foram selecionadas algumas empresas e associações, que 

após contatadas, via e-mail, LinkedIn, WhatsApp ou telefone, recusaram formalmente o convite 

ou não responderam à solicitação da pesquisadora. Dentre as organizações cujos representantes 

aceitaram participar da pesquisa, alguns indicaram profissionais de outras empresas e 

associações que pudessem ser potenciais colaboradores desta pesquisa. 

Desta forma, após sucessivas tentativas de contato com pessoas que ocupam cargos 

chave em diversas empresas e associações, obteve-se o aceite de 4 organizações, a saber: 1)  

InpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), associação que há mais 

de 20 anos atua com logística reversa de embalagens vazias e/ou contendo resíduos de 

agrotóxicos; 2) empresa de defensivos agrícolas, que recentemente investiu na produção interna 

de embalagens plásticas a partir de resinas recicladas e aceitou participar desta pesquisa sob a 

condição de anonimato; 3) empresa produtora de resinas recicladas; 4) empresa distribuidora 
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de resinas em geral, incluindo resinas pós-consumo. Todas as entrevistas foram realizadas com 

colaboradores que ocupavam posições de diretoria e nível gerencial.  

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

De acordo com Yin (2015), a utilização de duas ou mais fontes de evidências 

convergindo sobre as mesmas descobertas é um dos princípios dominantes para a coleta de 

dados em um estudo de caso. O autor também sugere a criação de uma estrutura formal com 

observações sobre documentos, narrativas e dados. 

Inicialmente, a coleta de dados foi realizada a partir de pesquisa documental, por meio 

da análise dos sites institucionais das organizações, além de seus relatórios anuais e relatórios 

de sustentabilidade, quando disponíveis. A importância dos documentos como fonte de dados 

para os estudos qualitativos com a possibilidade de novas e/ou interpretações complementares 

constitui a definição de pesquisa documental (GODOY, 1995).  

Portanto, a pesquisa documental trouxe um panorama geral sobre o histórico das 

organizações, seus modelos de negócios, produtos e/ou serviços, além de pistas sobre a sua 

estratégia de atuação e projetos para o futuro.  

Outro instrumento utilizado para aprofundamento da coleta de dados foram as 

entrevistas semiestruturadas. O roteiro de entrevista semiestruturado foi escolhido como 

ferramenta para a coleta de dados primários, possibilitando maior liberdade para ampliar e 

detalhar a investigação sobre aspectos específicos mencionados durante a realização da 

entrevista, obtendo-se, deste modo, esclarecimentos adicionais úteis para responder ao 

problema de pesquisa. O roteiro de entrevista completo, elaborado com 9 (nove) perguntas que 

nortearam o diálogo com os participantes desta pesquisa, pode ser encontrado no Apêndice 1.  

As quatro entrevistas foram realizadas entre os meses de novembro de 2021 e janeiro 

de 2022. Em maio de 2022, foram realizadas mais duas entrevistas com as empresas C e D, 

respectivamente, para completar informações sobre dados fornecidos na primeira entrevista. 

Em todos os casos, as entrevistas foram agendadas previamente via e-mail, após explicações 

fornecidas a todos os participantes sobre o procedimento de coleta de dados, feito por meio da 

plataforma Zoom. Os dados das áreas de atuação dos entrevistados e tempo de duração das 

entrevistas estão descritos no Quadro 11, a seguir.   
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Quadro 11 - Perfil dos entrevistados e tempos de entrevistas 

Organização  Área de atuação do entrevistado Tempo da 1ª  

entrevista 

Tempo da 2ª 

entrevista 

A – InpEV - Instituto 

Nacional de Processamento 

de Embalagens Vazias 

Diretor de Operações  55 minutos. Não realizada. 

B – Empresa de defensivos 

agrícolas  

Gerente de Unidade de Negócios 27 minutos. Não realizada. 

C – Empresa produtora de 

resinas recicladas 

Vice-Presidente de Operações 34 minutos. 38 minutos. 

D – Empresa de 

distribuição de resinas 

Gerente de Unidade de Negócios  51 minutos. 34 minutos. 

Fonte: própria autora 

 

A formalização a respeito da participação na pesquisa foi obtida individualmente, via e-

mail, com envio prévio do TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – que foi 

devidamente aceito e assinado por todos os participantes.  

Todas as entrevistas foram realizadas via plataforma Zoom e, ao todo, somaram cerca 

de 4 horas de conversas, gravadas em áudio e vídeo, com o consentimento dos entrevistados.  

O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas 

envolvendo Seres Humanos – CEPH/FGV e aprovado sob parecer no 252/2021.  

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

O tratamento dos dados foi efetuado por meio da análise de conteúdo, dividida em três 

fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados, de acordo com Bardin (1997).  

Inicialmente, no primeiro contato com o material, foi realizada uma leitura flutuante; 

em seguida, a identificação dos principais temas; por fim, a construção das categorias de 

análise, a partir do agrupamento de conteúdos com sentidos similares. 

As categorias analisadas seguiram a proposta resumida no quadro 08, agrupados em: 

Fatores Tecnológicos, Fatores Econômicos, Financeiros e de Mercado, Fatores Institucionais e 

Regulatórios e Fatores Sociais e Culturais.  

Como sintetizado por Bardin (2011), a análise de conteúdo permite a inferência de 

conhecimentos a partir das mensagens recebidas de forma de forma sistemática e objetiva, 

possibilitando a sistematização dos dados obtidos nas entrevistas. A seguir, no quadro 12, os 

tempos totais de cada entrevistado e número total de palavras transcritas:  
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Quadro 12 - Total de palavras transcritas 

Organização  Tempo total de 

entrevista 

Total de palavras 

transcritas 

A – InpEV - Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias  

55 minutos. 7.296 

 

B – Empresa de defensivos agrícolas  27 minutos. 3.648 

 

C – Empresa produtora de resinas recicladas 72 minutos. 9.178 

 

D – Empresa de distribuição de resinas 85 minutos. 11.823 

 

 

As entrevistas gravadas foram transcritas com utilização do software Transkriptor, 

conversor online de fala, a fim de facilitar a análise das informações coletadas. Considerando-

se a média de 500 palavras por página (espaçamento simples) as 31.945 palavras mencionadas 

pelos entrevistados perfizeram 64 páginas analisadas de acordo com os fatores já descritos 

anteriormente. 
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4. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

 

Esta seção apresentará os resultados da pesquisa de campo, iniciando-se com o contexto 

de cada uma das organizações, seguida da análise individual de cada caso. Em princípio, foram 

levantados os dados gerais sobre as organizações a partir de fontes primárias, que pudessem 

contextualizar seu histórico e suas ações atuais. As principais ferramentas utilizadas foram os 

sites das organizações e os relatórios de sustentabilidade, quando disponíveis.   

Na sequência, foi realizada a análise cruzada das quatro organizações estudadas à luz 

da literatura apresentada na seção 2, em especial dos fatores impulsionadores e entraves atuais 

para ampliar o uso de resinas pós-consumo na indústria de embalagens no contexto da economia 

circular.  

 

4.1 ORGANIZAÇÃO A: INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE 

EMBALAGENS VAZIAS 

 

4.1.1 Apresentação da Organização InpEV  

 

O InpEV é uma entidade sem fins lucrativos, que representa o setor agroquímico e atua 

como núcleo de inteligência do Sistema Campo Limpo, responsável pela operacionalização da 

logística reversa das embalagens usadas ou com sobras pós-consumo de defensivos agrícolas 

em todo o país (INPEV, 2020). 

O instituto foi criado em 2001 pelos fabricantes de defensivos agrícolas em resposta à Lei 

Federal n° 9.974/2000, que disciplinou o descarte das embalagens vazias de agrotóxicos e 

determinou as responsabilidades para o agricultor, o revendedor, o fabricante e o poder público. 

O processo para a logística reversa das embalagens de defensivos agrícolas inicia-se na 

responsabilidade do agricultor em devolver as embalagens usadas em uma das 411 unidades de 

recebimento do InpEV distribuídas pelo território nacional, cujo endereço de devolução já se 

encontra previamente estipulado na própria nota fiscal do produto vendido.  

Todo o material entregue pelos usuários finais aos postos de coleta (que somente recebem 

e armazenam as embalagens vazias) ou recebidos via centrais (onde ocorre o processamento 

das embalagens), incluindo triagem, inspeção e compactação, são posteriormente transportados 
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pelo InpEV para as recicladoras parceiras ou incineradoras mais próximas. A figura a seguir 

revela o fluxo de logística reversa promovido pelo InpEV:  

 

Figura 11 - Fluxo do Sistema Campo Limpo gerenciado pelo INPEV 

 

Fonte: INPEV, 2021b, com dados referentes ao ano 2020. 

 

Os fabricantes de defensivos agrícolas, associados ao InpEV, além de responsáveis pela 

destinação correta das embalagens pós-consumo, atuam também na conscientização dos 

agricultores em conjunto com o poder público e os outros elos da cadeia, através de ações de 

educação e conscientização.  

 

Constatou-se que todos os elos da cadeia produtiva de agrotóxicos são 

legalmente responsáveis pela LR das embalagens: o agricultor tem o dever de 

retornar as embalagens à unidade de recebimento (URE) ou ponto de 

devolução, indicado na nota fiscal de venda; o comerciante arca com os custos 

de construção e administração das UREs, os quais são compartilhados com as 

empresas fabricantes, que são responsáveis pela destinação final das 

embalagens; o Governo, por sua vez, é responsável pela fiscalização de todo 

o processo (FARIA e SYSTEMS, 2012, p. 127).  

 

Integram o InpEV mais de 100 empresas fabricantes de defensivos agrícolas, além de 

entidades representativas do setor.  

De acordo com o InpEV (2021), o Sistema Campo Limpo foi responsável no ano de 

2021 pela logística reversa e destinação ambientalmente correta de 94% das embalagens 
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plásticas primárias colocadas no mercado. Deste total, 93% retornaram ao processo produtivo 

e 7% foram incineradas.  

As receitas do InpEV advêm das contribuições da indústria fabricante de defensivos 

agrícolas, dos ingressos para custeio das unidades de recebimento, das taxas de credenciamento 

dos recicladores e do arrendamento da Campo Limpo reciclagem e transformação de plásticos. 

As receitas de reciclagem são a principal fonte para custeio do sistema, que em 2021 

correspondeu a 70% dos custos totais do Sistema Campo Limpo (INPEV, 2021). 

 

4.1.1  Análise vertical Instituto InpEV  

 

O entrevistado A afirma que há quatro pilares fundamentais para a operação da logística 

reversa ser bem-sucedida: a legislação imposta pelo Governo, a responsabilidade 

compartilhada, a educação dos usuários e da comunidade local e a informação para otimizar o 

gerenciamento dos processos. Ele também acredita que a transição para economia circular, mais 

que uma necessidade, é “imperativo para o setor de plásticos, dentro de uma visão ética, de 

consumidores mais conscientes e principalmente de perenidade para as organizações 

envolvidas” (Entrevistado A).  

 
 

4.1.1.1 Fatores Tecnológicos 

 

Os fatores tecnológicos são considerados catalisadores para a otimização de produtos e 

processos, como já mencionado na revisão de literatura.  

Nesta categoria, o InpEV, como gerenciador do sistema de logística reversa das 

embalagens, investiu no desenvolvimento de alternativas para uso das embalagens recolhidas, 

com a criação da Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plásticos S.A.  

A Campo Limpo desenvolveu em 2008, a primeira embalagem produzida a partir da 

reciclagem de resinas pós-consumo das embalagens de defensivos agrícolas, a Ecoplástica®, 

sendo a primeira fabricante a receber certificação de transporte de materiais perigosos. Em 

2018, desenvolveu a ECOCAP®, sistema que alia vedação de alta performance com fácil 

abertura pelo usuário, sem a necessidade do uso de ferramentas ou outros objetos cortantes e 

design exclusivo – que confere baixo torque de fechamento e máxima segurança contra violação 

e vazamento – até seu sistema múltiplo de facas laterais para abertura do selo de vedação. Em 

2020, foi desenvolvido a ECOCAP® Smart, com um QR Code, que permite a inclusão de 
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informações técnicas sobre o produto, ampliando as possibilidades de rastreabilidade e 

autenticidade. 

O InpEV também investiu na qualidade da informação após a devolução das embalagens 

pelo agricultor, conforme detalhado pelo entrevistado A:   

 

[...] Nós temos um sistema sob medida que nós criamos, chama-se SIC – 

Sistema de Informações de Centrais. A gente consegue saber, desde o 

momento que o agricultor entrega a embalagem, quando segrega, quando 

classifica, quando processa, quando armazena e quando vai para o destino 

final. Temos a condição de analisar todo o processo. Entrevistado A 

 

 De acordo com o entrevistado A, a rastreabilidade dos materiais em cada etapa do 

processo garante o controle de toda a cadeia produtiva, incluindo o momento em as resinas se 

transformam em um produto reciclado, ou seja, em um artefato.  

De acordo com o estudo de Garcia-Torres, Albareda, Rey-Garcia e Seuring (2019), o 

conceito do ciclo da rastreabilidade para sustentabilidade nas cadeias de suprimentos, envolve 

três dimensões: a) governança, através de mecanismos formais e informais; b) colaboração; c) 

acompanhamento, que compreende o posicionamento e a rastreabilidade com visibilidade e 

transparência. 

Em um processo maduro como o do Instituto InpEV, todos estes fatores estão presentes. 

Embora a governança não tenha sido mencionada na revisão de literatura, para o entrevistado 

A trata-se de um requisito essencial:  

 

[...] Nós (InpEV) sempre fomos o centro de inteligência desse processo. Por 

quê? Aí tem uma coisa que eu acho que é fundamental, é um fator crítico de 

sucesso. É preciso que haja uma liderança e um entendimento em relação a 

processos, em relação a toda a visão step by step de toda a circularidade, mas 

dentro da visão legal. (Entrevistado A) 

 

4.1.1.2 Fatores Econômicos, Financeiros e de Mercado 

 

A disponibilidade de capital, através do financiamento do sistema pelas empresas 

produtoras de defensivos agrícolas associadas ao InpEV garante ao Instituto fonte de recursos 

contínua para a implementação, manutenção e melhoria de eficiência das atividades realizadas, 

conforme dados dos relatórios de sustentabilidade. Vale mencionar que a disponibilidade de 

recursos financeiros é o principal fator mencionado na literatura como catalisador da transição 

para modelos circulares.  
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[...] Só para você ter uma ideia já foram investidos no sistema, desde o início, 

mais de R$ 1,4 bilhão no processo. E mesmo assim nós somos deficitários. 

(Entrevistado A) 

 

Atualmente, o desafio da InpEV é atingir a sustentabilidade financeira, visto que os 

recursos aportados pelas associadas e a renda obtida com a venda dos produtos reciclados à 

indústria não é suficiente para bancar os custos da operação de logística reversa. O entrevistado 

A afirma que cerca de 65% dos custos são cobertos pelas fontes de renda da InpEV, porém o 

Instituto continua funcionando em busca do break-even. No caso específico do InpEV, a 

obrigação legal é a principal alavanca que leva os produtores a manterem o Instituto em 

operação, mesmo deficitário, sem que tal fato configure-se como um entrave.  

 De acordo com Dijstra, VanBeukering e Brouwer (2020), para resinas recicladas, um 

importante fator de entrave é a qualidade do material reciclado em relação ao comportamento 

da resina virgem.  

Segundo o entrevistado A, as centrais de recebimento têm processos rígidos de inspeção 

e triagem das embalagens coletadas pelo sistema Campo Limpo. Periodicamente, são realizados 

testes de medição de resíduos, cujos resultados apontam que os materiais processados estão 

com valores de resíduos em partes por milhão bem abaixo dos valores máximos tolerados pela 

legislação vigente. Desta forma, para a operação do InpEV a qualidade das resinas recicladas é 

um diferencial, que pode ser considerado como fator catalisador de seus negócios, ao vender à 

indústria resinas pós-consumo de alta qualidade para aplicação em diversos produtos. Ademais, 

já existe na InpEV uma percepção de que o desenvolvimento de aplicações de resinas de maior 

valor agregado é importante para ampliar as margens de rentabilidade do Instituto, mantendo o 

volume de produção. 

 

[...] Nós criamos então uma cadeia para fazer o step by step de todo o material, 

desde o momento que chega até o momento em que ele vira produto reciclado 

e vira um artefato. Nós temos hoje todo o controle desta cadeia e para isto 

temos 14 destinos finais para os materiais.  

Nós temos uma visão muito clara do porquê tem que ser feito... Nós não 

podemos nos dar ao luxo de não considerar os resíduos como matérias-primas. 

(Entrevistado A) 

  

Outro fator catalisador para a InpEV é o fato dela ter sido criada como uma associação 

que reúne os principais produtores de embalagens de defensivos agrícolas. Isto significa que o 

Instituto possui uma considerável capilaridade em determinadas regiões que concentram a 

maior parte do consumo e descarte de embalagens de defensivos agrícolas, uma vez que tem 
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uma vasta rede de coleta de materiais nos pontos de venda já estabelecidos pelos revendedores 

que atuam a serviço dos fabricantes. 

Outro ponto catalisador para mudanças circulares, considerado fundamental pelo 

entrevistado A, é a ecoeficiência:  

 

[...] tem um outro ponto que eu reputo como fundamental. Você não pode 

simplesmente de uma forma empírica dizer que o processo é bom ou ruim se 

você não o tem quantificado e o termo chama-se ecoeficiência. Dentro desta 

visão de ecoeficiência, por exemplo só de economia de energia elétrica, se 

fizermos o comparativo com e sem o sistema Campo Limpo, com dados de 

2002 a 2021, o estudo apontou uma economia equivalente a abastecer cinco 

milhões e duzentas mil casas durante um ano. (Entrevistado A).   

 

O entrevistado A afirma que é necessário investir na percepção do valor agregado que 

está embutido no produto reciclado, ao contrário do que ocorre geralmente, que é a 

comoditização destes materiais, devendo haver um equilíbrio entre escala, quantidade e valor.  

 

[...] Onde reside o segredo, o máximo que a gente puder tirar de um quilo de 

resíduos a gente tem que tirar, porque é a única forma de viabilizar este 

processo sem fazer algo terrível como acontece, que virou uma necessidade 

de subsistência, tem que ser algo organizado... nossa crença é de que qualidade 

caminha junto com produtividade, que caminha junto com conscientização e 

que caminha junto com bem-estar da sociedade. (Entrevistado A) 

 

Um entrave encontrado pelo InpEV está relacionado com as dimensões territoriais do 

País, no que tange ao alcance do pequenos e microprodutores estabelecidos nos rincões do 

Brasil. O desafio, neste caso, diz respeito não apenas ao custo envolvido para fazer a logística 

reversa em locais muito distantes, mas a dificuldade de se manter um diálogo com este público. 

Desta forma, com o propósito de mitigar este entrave, a InpEV teve a ideia de percorrer os 

pequenos municípios com bicicletas, tratores, vans e caminhões para fazer o recolhimento das 

embalagens vazias, seguindo um calendário com um roteiro predefinido de coleta itinerante.  

 

4.1.1.3 Fatores Institucionais e Regulatórios 

 

Os aspectos legislatórios e regulatórios foram mencionados pelos três autores revisados 

na literatura, sendo classificados tanto como catalisadores, quanto entraves para a transição 

circular, a depender do contexto. 

O Decreto atual 4.074/2002, que regulamenta a Lei 9.974/2000, originário da Lei n° 

97.802 de 11/07/1989, conhecida como “Lei de Agrotóxicos”, define as regras para 
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recolhimento, transporte e destinação final das embalagens vazias no Brasil, envolvendo 

agricultores, canais de distribuição e venda, empresas fabricantes e o poder público. 

 

Art. 57.  As empresas titulares de registro, produtoras e comercializadoras de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pelo recolhimento, 

pelo transporte e pela destinação final das embalagens vazias, devolvidas 

pelos usuários aos estabelecimentos comerciais ou aos postos de recebimento, 

bem como dos produtos por elas fabricados e comercializados (BRASIL, 

2002).  

 

 O entrevistado A, descreveu que, desde 1992, a Associação de engenheiros agrônomos 

e a cooperativa de produtores de cana de Guaíba (COPLANA), já discutiam o que fazer com as 

embalagens de defensivos agrícolas vazias. Em sua visão foi uma ação proativa, tanto que já 

havia uma empresa recicladora que trabalhava com as embalagens de defensivos usadas para a 

produção de tubos e conduítes corrugados destinados à construção civil, antes do início das 

operações do InpEV e antes da vigência da “Lei dos Agrotóxicos”, Lei 7.802/1989. 

  O entrevistado A é enfático ao reconhecer a obrigação legal como o principal catalisador 

para a criação do InpEV, explicando que o primeiro pilar foi a lei, a qual se referiu da seguinte 

forma: “a mão que bate, é quando cada um tem que cumprir de uma forma muito clara o seu 

papel legal”.  

 Outro ponto destacado pelo entrevistado A como impulsionador do sistema da logística 

reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas é a norma ABNT 13968, que estabeleceu 

métricas em relação à máxima presença de resíduos de agroquímicos para fins de reciclagem 

dos materiais após a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, viabilizando a circularidade dos 

resíduos recolhidos pelo InpEV.  

 O papel essencial de liderança do Estado na formação de uma estrutura legal para a 

promoção de ações circulares é mencionado em muitos estudos, corroborando com a posição 

do entrevistado A (AURISANO, WEBER e FANTKLE, 2021; GARCIA-TORRES, 

ALBAREDA, REY-GARCIA e SEURING, 2019; DE JESUS e MENDONÇA, 2018; SARJA, 

ONKILA e MÄKELÄ, 2021, DIJKSTRA, VAN BEUKERING E BROUWER, 2020).  

 Um fator de entrave à expansão dos projetos com resinas recicladas, na opinião do 

entrevistado A, é a bitributação, que em suas palavras é um desincentivo à reciclagem: “a lei é 

muito clara no sentido de privilegiar o produto virgem” (entrevistado A). Na prática, quando a 

indústria não vislumbra vantagem financeira da resina reciclada em relação à resina virgem, 

opta pela segunda em detrimento da primeira.   
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 Sarja, Onkila e MäKelä (2021) e De Jesus e Mendonça (2018), apontam os fatores legais 

como ambíguos, tendo o potencial de catalisador ou entrave às mudanças mais sustentáveis, a 

depender do contexto. De Jesus e Mendonça (2018) alegam que “uma combinação ótima de 

impostos, regras, infraestruturas e estruturas educacionais promovem a economia circular”. 

(2018, p. 82). 

 

4.1.1.4 Fatores Sociais e Culturais 

 

Um aspecto destacado pelo entrevistado A para impulsionar a transição para modelos 

circulares é a educação: “a educação que gera conscientização”.  

 

[...] Nós fomos reconhecidos como o melhor modelo de programa de educação 

ambiental pela ONU, destinado a alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental 

dentro dos parâmetros curriculares nacionais. (Entrevistado A) 

  

 

 O PEA – Programa de Educação Ambiental Campo Limpo – foi criado em 2010 com o 

objetivo de apoiar as escolas de todo o Brasil, no ensino de conteúdos relacionados ao meio 

ambiente. Em 2021, foram 2.105 escolas que participaram do programa em 244 municípios e 

mais de 195,3 mil alunos impactados (INPEV, 2022).   

A colaboração dos stakeholders é outro aspecto mencionado pelo entrevistado A, que 

enfatiza a necessidade de se agir de forma colaborativa, sinérgica e transversal. Nas palavras 

dele, o sucesso da InpEV decorre daquilo que ele chama de: “protagonismo sinérgico, onde 

juntos, de forma colaborativa e com apoio de todos esses stakeholders nós conseguimos fazer 

o que nós fizemos... hoje nós somos referência mundial”. Esta menção destaca o papel do 

Instituto na governança da coordenação das ações do Sistema Campo Limpo: 

 

[...] Além de assegurar a destinação final ambientalmente correta das 

embalagens, o InpEV atua em todo o Sistema articulando os demais elos da 

cadeia para garantir a eficiência desse processo e representa a indústria 

fabricante nas suas obrigações de logística reversa (INPEV, 2021 b). 

 

 A colaboração foi um dos fatores destacados por Sarja, Onkila e MäKelä (2021) para 

viabilizar a remanufatura e a logística reversa e seus fluxos de materiais a montante e a jusante 

na cadeia de valor.  

A transição para economia circular requer novos mecanismos de colaboração e uma 

abordagem sistêmica para “superar a fragmentação, a crônica falta de alinhamento entre 

inovação em design e pós-uso, além da falta de padrões, que abrangem os principais desafios 
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que a serem resolvidos para fomentar a Nova Economia dos Plásticos” (WORLD ECONOMIC 

FORUM, 2016).  

Em relação à colaboração, mais um ponto destacado pelo entrevistado A foi o processo 

de coleta itinerante, implementado desde 2006 para garantir a proximidade com os produtores 

rurais em locais distantes das unidades fixas: 

 
[...] Nós temos a certeza de que sozinhos não conseguiríamos chegar ao 

pequeno produtor. Então nós fazemos juntos. É uma visão conjunta, é uma 

visão colaborativa, é uma visão transversal. (Entrevistado A) 

 

 A importância da governança é outro aspecto essencial para o processo do InpEV de 

acordo com o entrevistado A: 

 

[...] Aí eu volto com a palavra governança. Precisamos ter uma governança 

muito forte, alicerçada no apoio governamental e de entidades privadas. 

(Entrevistado A) 

  

Um diferencial do InpEV de outros programas de coletas de embalagens para 

reciclagem é ter em seu quadro de pessoal a totalidade dos colaboradores em regime CLT, 

abrangendo atualmente mais de uma centena de pessoas. Neste mercado de reciclagem tal fato 

é raridade, especialmente quando se compara a dinâmica de mercado vigente de trabalho 

precarizado, que prioriza mão de obra informal, a exemplo do que ocorre com os catadores 

autônomos ou com as pequenas associações.  

 

4.1.1.5 Análise do caso à luz da Economia Circular  

 

Analisado sob a ótica da economia circular, o programa do InpEV promove o 

fechamento do ciclo das embalagens de defensivos agrícolas, desde a coleta do material, 

reprocessamento e produção de novas embalagens e tampas que são utilizadas pela própria 

indústria. De acordo com a figura. 9, pela definição de economia circular proposta por 

Geissdoerfer et al (2020) o InpEV, no ciclo de reciclagem, produz novas embalagens a partir 

do material descartado, reinserindo-as na cadeia de produção para a mesma finalidade.   

A motivação da existência do programa foi a promulgação da Lei 7.802/1989 em um 

formato caracterizado como Responsabilidade Estendida do Produtor.  

O InpEV, considerado benchmark global na implementação da logística reversa de 

embalagens de agroquímicos teve como o principal desafio convencer agricultores de todo o 
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Brasil a devolverem as embalagens usadas em postos, centrais ou coletas itinerantes utilizando, 

no início do programa, canais de comunicação em massa.  

 O acesso aos 1,8 milhões de agricultores em regiões distintas do País é umas das 

barreiras para a ampliação do programa, assim como o equilíbrio financeiro, com o objetivo de 

reduzir a necessidade de aportes da indústria de produção de defensivos agrícolas.  

 

4.2 ORGANIZAÇÃO B: EMPRESA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS    

 

4.2.1 Apresentação da empresa de defensivos agrícolas  

 

 Empresa agroquímica de pesquisa e desenvolvimento, produção e comercialização de 

defensivos agrícolas, posicionada entre as dez maiores empresas do segmento globalmente.  

O fabricante de defensivos agrícolas é associado ao InpEV e utiliza em seu processo 

produtivo resinas recicladas do sistema Campo Limpo para a fabricação de embalagens de seus 

próprios produtos. Portanto, a empresa B já tem parte de seu processo produtivo de embalagens 

verticalizado, com a inclusão de resinas pós-consumo.  

Informações adicionais sobre o perfil da empresa B não puderam ser fornecidas, em 

virtude da solicitação de anonimato por parte da diretoria para autorizar sua participação no 

presente estudo.   

 

4.2.2 Análise vertical da empresa de defensivos agrícolas 

  

A empresa B, investiu em uma fábrica para a produção interna de embalagens, 

verticalizando uma parte da produção que comprava de empresas terceiras.  

A opção de investir na verticalização da produção de embalagens pela empresa B veio 

de uma necessidade de mercado, por conta de seu crescimento acentuado nos últimos anos e da 

dificuldade em garantir seus volumes de compra devido a sazonalidades do setor.  

Adicionalmente, com o intuito de reduzir custos e tentar ampliar as margens, a 

organização B resolveu testar um projeto piloto de uso de resinas pós-consumo em sua linha de 

produção. 

 

4.2.2.1 Fatores Tecnológicos 
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A empresa B investiu na compra de máquinas elétricas para a fábrica de embalagens, 

que de acordo com o entrevistado B, apesar do custo inicial mais alto, consomem menos energia 

e contam com mais recursos para o uso de material reciclado. Outro ponto mencionado como 

essencial para desenvolvimento do projeto foi o treinamento e capacitação das equipes. De 

acordo com o entrevistado B, “a qualificação dos técnicos e treinamentos no uso do 

equipamento foram essenciais para o sucesso do projeto”.  

 

4.2.2.2 Fatores Econômicos, Financeiros e de Mercado 

  

O entrevistado B mencionou que o fator para a escolha de uso de resinas recicladas na 

produção de embalagens foi financeiro:  

 

[...] No final é custo. Porque se as resinas virgens e recicladas tivessem o 

mesmo preço, qual iremos usar? Provavelmente as resinas virgens, pois 

conseguimos trabalhar com pesos até menores. (Entrevistado B) 

 

  

4.2.2.3 Fatores Institucionais e Regulatórios 

 

 Para o entrevistado B, a Lei 7.802/1989, foi a catalisadora de mudanças importantes no 

setor do agronegócio, uma vez que impulsionou a criação do InpEV e do sistema Campo Limpo. 

Para ele, o desafio agora é encontrar maneiras de autofinanciar o sistema.  

 

4.2.2.4 Fatores Sociais e Culturais 

 

Corroborando com os dados da pesquisa de Dijkstra, Van Beukering e Brouwer (2020), 

o entrevistado B afirma que o controle da cadeia de suprimentos é essencial para garantir a 

qualidade das resinas. Para ele, a dificuldade da cadeia de reciclagem em assegurar a qualidade 

e procedência do material é vista como um entrave à circularidade:  

 

[...] Não sabemos que tipos de materiais e possíveis contaminantes podemos 

encontrar nos lotes de resinas recicladas. Pode ter mistura de polímeros, que 

podem impactar negativamente nas embalagens ou na linha de produção. O 

segredo para a qualidade do reciclado é saber a origem. (Entrevistado B) 

 

A organização B, enfrentou barreiras dentro da própria empresa para a aceitação das 

embalagens com resinas pós-consumo produzidas internamente, uma vez que compravam do 
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mercado preferencialmente embalagens com resinas virgens. Como os testes realizados se 

mostraram promissores, a resistência inicial em relação ao uso de resinas pós-consumo se 

desfez, com ampliação da capacidade produtiva a partir de materiais reciclados.  

Ao final do processo, a unidade de resinas pós-consumo passou a ter a preferência da 

empresa, substituindo parcialmente aquisições de fornecedores externos, conforme 

informações do entrevistado B.  

 

4.2.2.5 Análise do caso à luz da Economia Circular  

 

Sob a ótica da economia circular, a empresa B contribui com a redução do uso de resinas 

virgens a partir do uso de resinas recicladas, representada na figura 9 pelo ciclo mais longo, dos 

resíduos pós-consumo à produção.  

A motivação do projeto da empresa B é econômica, sendo vantajoso financeiramente o 

uso de conteúdo reciclado versus resinas virgens em suas embalagens.  

A principal barreira para a ampliação da produção interna de embalagens é a qualidade 

das resinas recicladas oferecidas pelo mercado.  

 

4.3 ORGANIZAÇÃO C: RECICLADORA DE PLÁSTICOS   

 

4.3.1 Apresentação da empresa produtora de resinas recicladas  

  

A Organização C iniciou suas atividades de produção de resinas recicladas no final da 

década de 80, quando o uso de resinas recicladas ainda era bem incipiente no país, e conta hoje 

com capacidade para a transformação de 36 mil toneladas por ano.  

Tem em sua produção a reciclagem de resinas de Polietileno (PE), polipropileno (PP), 

Poliestireno (PS) e Poliamida (PA) para diversas aplicações, a exemplo de brinquedos, 

utilidades domésticas, embalagens para bombonas, tubos, plásticos para indústria automotiva, 

dentre outros. 

 

4.3.2 Análise vertical da empresa C 

 

  O entrevistado C acredita que a indústria de reciclagem é o elo da economia circular 

entre a indústria e os consumidores.  
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[...] Nossa parte é conversar com a sociedade, educar, conversar com os órgãos 

públicos e mostrar o que o Estado ganha pensando de forma sustentável. Na 

outra ponta, mostrar para a indústria que o dinheiro já está na mesa e elas 

precisam se adequar. (Entrevistado C) 

 

Reforça também que a indústria de reciclagem está em um momento muito favorável, 

pois muitas empresas estão abertas para o desenvolvimento de produtos com resinas pós-

consumo. 

 

4.3.2.1 Fatores Tecnológicos 

 

 Para a organização C, o primeiro desafio foi estabelecer processos e métricas para 

garantir a qualidade das resinas recicladas a partir da variação de parâmetros das matérias-

primas recebidas. 

Os investimentos em tecnologia e aprendizado, garantem à empresa C uma resina com 

variabilidade muito estreita e uma ficha técnica similar aos produtos petroquímicos, na opinião 

do entrevistado C. 

Outro diferencial empresa C é a opção de mais de 200 cores de resinas recicladas, que 

só foi possível após investimento em máquinas e treinamentos, quando nenhuma empresa da 

área pensava neste aspecto.  

 Um gargalo importante da indústria de reciclagem, de acordo com o entrevistado C, está 

nos itens flexíveis, com diferentes camadas, por exemplo de Polietileno (PE), polipropileno 

(PP) e nylon. Não é possível classificar estes materiais a olho nu, nem por leitor ótico, e existe 

uma grande quantidade de materiais que hoje são considerados refugos. Grandes indústrias 

petroquímicas que atuam no Brasil, a exemplo da Braskem e da Dow Química, estão 

trabalhando para encontrar uma solução técnica para esta separação e reciclagem. “Já não é 

mais um papo de ambientalista e sim um fator s”, conforme aponta o Entrevistado C.  

O entrevistado C considera a reciclagem química, tecnologia ainda em fase embrionária, 

como um entrave, visto que grandes quantidades de embalagens plásticas coletadas não são 

passíveis de reciclagem hoje.  

 

[...] Onde está o gargalo de nossa indústria hoje? Está nos materiais flexíveis. 

Por quê? Porque eles são multicamadas. Uma embalagem de embutidos hoje 

tem sete camadas, cada uma com ponto de fusão diferente, a gente não 

consegue reciclar isso. Qual é o trabalho da petroquímica com outros 

produtores? Precisamos reciclar este material, lá tem PP, tem PE, tem nylon, 
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um monte de coisas que dificulta muito a reciclagem dos flexíveis. 

(Entrevistado C).  

 

4.3.2.2 Fatores Econômicos, Financeiros e de Mercado 

 

O argumento de venda de resinas recicladas durante anos foi o menor custo, na visão do 

entrevistado C.  

 

[...] Quando conversávamos com os grandes convertedores, o nosso principal 

argumento sempre foi oferecer uma resina reciclada, com as mesmas 

características da resina virgem e com preços menores. De uns dois anos para 

cá, especialmente as grandes marcas passaram a investir em políticas ESG, 

através de compromissos formais e começaram a se preocupar de fato para 

onde estão indo as embalagens por elas fabricadas. Passaram a se preocupar 

em recuperar estas matérias-primas na ponta da cadeia, e se, de fato, vamos 

conseguir entregar as quantidades que eles precisam. (Entrevistado C) 

  

A empresa C acredita que a estratégia de fabricar resinas pós-consumo é uma tendência, 

com muitas oportunidades a serem exploradas e está em busca de novos mercados.  

 

4.3.2.3 Fatores Institucionais e Regulatórios 

  

O entrevistado C não tem dúvidas de que há necessidade de incentivos para a abertura 

de novas recicladoras, especialmente no Norte/Nordeste, pois muitas vezes o resíduo viaja para 

ser reprocessado no eixo Sul/Sudeste.  

 

[...] Alguns estados já entenderam a importância da indústria de materiais pós-

consumo na região, por trazer formalidade ao setor, empregos e arrecadação 

ao estado. Além dos empregos diretos e indiretos da indústria de reciclagem, 

tem o aspecto da redução de custos da prefeitura e do governo com o 

gerenciamento de resíduos. Auxiliamos na profissionalização do setor e 

tiramos um peso dos órgãos públicos. As políticas públicas devem andar junto 

com novos investimentos. (Entrevistado C)  

 

 

4.3.2.4 Fatores Sociais e Culturais 

  

Conforme relato do entrevistado C, a existência da cadeia de catadores de resíduos, 

situação encontrada em países em desenvolvimento, é um grande desafio para todos os 

envolvidos no setor. A maior parte dos catadores já esteve inserido na economia formal e está 
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no negócio de catação por uma questão de sobrevivência: “temos que dar suporte, garantir uma 

renda digna para esta população”.  

O entrevistado C, relata que a preocupação com a origem das resinas é o diferencial das 

grandes recicladoras, como a organização C:  

 

[...] O nosso discurso passou a ser: olha, tenho uma resina com o custo 

parecido da resina virgem, as vezes até um pouco mais alto, mas garanto a 

rastreabilidade de toda a cadeia. Desde o catador, do gerenciador de resíduos, 

enfim eu trago esta formalidade para o nosso negócio, garantindo um produto 

de qualidade. (Entrevistado C) 

 

Segundo ele, será uma questão de tempo para as grandes empresas se preocuparem com 

o tipo de energia que está sendo utilizada nas empresas de reciclagem e também a destinação 

da água para realizar a reciclagem em si. “A gente começa a se preocupar com todas as partes 

da cadeia e não só o final, envolvendo todos os ciclos.” (Entrevistado C) 

Outro aspecto pontuado pelo entrevistado C é da participação da população em separar 

os materiais para que a indústria possa triar e reciclar, preferencialmente para o mesmo uso.  

 

[...] A educação é um pilar fundamental, precisamos educar a população e 

acho que este é o maior desafio da indústria como um todo. (Entrevistado C)  

  

 

4.3.2.5 Análise do caso à luz da Economia Circular  

 

A empresa C iniciou a produção de resinas muito antes do boom da economia circular, 

motivada por uma visão de oportunidade de negócios.  

Sob a ótica da economia circular a empresa C, representa a indústria de reciclagem, 

sendo o elo entre as empresas de transformação da indústria de plásticos e a cadeia reversa, 

fornecedora de matérias-primas pós-consumo, representada na figura. 9 pelo ciclo mais longo, 

dos resíduos pós-consumo à produção.  

 O grande desafio da empresa foi o desenvolvimento de processos para garantia da 

qualidade das resinas recicladas com variabilidade próximas das resinas virgens.  

 Como barreira ao crescimento da indústria de reciclagem, destaca-se a inviabilidade, até 

o presente momento, de alternativas para a recuperação de embalagens multicamadas, a 

exemplo das embalagens flexíveis, largamente usadas na indústria de alimentos. 

 

4.4 ORGANIZAÇÃO D: DISTRIBUIDORA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS 
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4.4.1 Apresentação da empresa distribuidora de resinas termoplásticas 

 

Distribuidora de resinas de diversos fabricantes, incluindo linhas de resinas commodities 

de várias petroquímicas, plásticos de engenharia e resinas recicladas e de fontes renováveis.  

A organização C conta com 10 centros de distribuição em todo o Brasil, com capacidade 

para estocagem de mais de 18.600 m² de resinas, mantendo o foco em distribuição, transporte, 

logística e solução de crédito à micro e pequenas indústrias.  

A empresa oferece aos seus clientes, além das resinas de origem fóssil de diversos 

fabricantes, resinas de base renovável e resinas com conteúdo pós-consumo, tais como: 

polietileno (PE), poliéster (PET), polipropileno (PP) e poliestireno (PS).  

A organização D, tem como estratégia difundir o uso de resinas pós-consumo por meio 

da criação de uma marca própria com uma linha de resinas recicladas para oferecer ao mercado, 

especialmente aos pequenos produtores, que usualmente não tem acesso a este perfil de material 

para utilização em suas embalagens 

A organização D também participa do programa brasileiro GHG Protocol, de 

monitoramento de gases do efeito estufa.  

 

 4.4.2 Análise vertical da organização D  

 

A Organização D está dividida em três unidades de negócios: resinas commodities, 

plásticos de engenharia e resinas sustentáveis, contando com um portifólio específico de resinas 

recicladas e de fontes renováveis. A empresa não produz resinas, mas tem parcerias com os 

principais fabricantes e segundo o entrevistado D, o objetivo da unidade de negócios de 

economia circular é de “trazer informação e fomentar o crescimento da circularidade da 

indústria do plástico nos pequenos transformadores.” 

 

4.4.2.1 Fatores Tecnológicos 

  

Um dos pontos abordados pelo entrevistado D é trazer para os clientes da distribuidora, 

uma consultoria em design para sustentabilidade para o desenvolvimento de produtos 

circulares.  
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Na visão do entrevistado D, são poucas as recicladoras que têm tecnologia para manter 

a qualidade nas propriedades do material e regularidade de fornecimento, que são os principais 

entraves ao crescimento do uso de resinas pós-consumo em maior escala.  

 Também afirma enxergar um longo caminho para a viabilizar a tecnologia da reciclagem 

química, que está em sua fase inicial de desenvolvimento.  

 

4.4.2.2 Fatores Econômicos, Financeiros e de Mercado 

 

O entrevistado D credita à baixa oferta de matérias-primas de qualidade para a indústria 

de reciclagem e à estrutura informal de coleta e triagem, como barreiras ao avanço de negócios 

circulares.  

 O retorno do reciclado para utilização em produtos mais próximos de seu uso original, 

também foi citado como um entrave à transição para economia circular, pois a “utilização de 

resinas recicladas para fabricação de itens de baixo valor agregado tem limite”.  

Outro entrave mencionado pelo entrevistado D, é o desafio geográfico e as diferenças 

de consumo entre as regiões, pois o mercado é maior nas regiões de maior consumo: “talvez 

não faça sentido trazer material do Norte para reciclar no Sudeste”. 

  

4.4.2.3 Fatores Institucionais e Regulatórios 

  

Como a maior parte dos itens de embalagens são utilizados para alimentos, um entrave 

apontado pelo entrevistado D é a restrição do uso das resinas recicladas em embalagens para 

alimentos. Uma exceção é o uso do PET reciclado, aprovado, sob certas normas de produção, 

para uso em garrafas de bebidas. Uma possibilidade é a utilização de reciclados em produtos de 

vida longa, que aceitam melhor as características deste material.  

O entrevistado D afirma que a PNRS é muito ampla e não especifica as regras:  

 

[...] O crédito de reciclagem traz o risco de não desenvolver a cadeia, pois as 

empresas irão comprar o crédito sem desenvolver soluções, sob o risco de 

levar mais tempo, pois não tem incentivo para se tornar mais eficiente.  

(Entrevistado D) 

 

4.4.2.4 Fatores Sociais e Culturais 
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A transição para a economia circular, na opinião do entrevistado D, é catalisada pelo 

próprio amadurecimento da sociedade. Acredita que as mudanças, em especial na indústria de 

embalagens plásticas, já estão acontecendo, conforme mencionado a seguir:  

 

[...] O uso de resinas recicladas na indústria do plástico até dois anos atrás era, 

se não cem, noventa por cento, motivado por redução de custos. O percentual 

de empresas que buscam redução de custos ainda é alto, mas hoje a discussão 

já é diferente, pois envolve atributos de sustentabilidade. (Entrevistado D) 

 

 Em relação à colaboração, o entrevistado D, aponta uma disputa pelo protagonismo, em 

especial dos programas estruturantes, que geram ações dispersas e perda de velocidade, se 

tornando um entrave para a transição para a circularidade:  

 

[...] O discurso de todos os atores é que temos que ser colaborativos, fazer 

ações estruturadas em conjunto, mas na prática não é exatamente isto que 

acontece. (Entrevistado D) 

 

A mentalidade do setor, especialmente das empresas menores, é muito antiga, não 

preparada para inovações.  Na opinião do entrevistado D, quem está alterando a dinâmica do 

mercado, em especial no início da cadeia (coleta e triagem) são as startups, que já nascem com 

outra mentalidade voltada para a circularidade e sem os vícios do setor plástico.  

 Por fim, a educação é vista pelo entrevistado D como essencial para fomentar a 

circularidade e em sua visão há um desafio gigante de “trabalhar a conscientização da população 

para fazer a sua parte de forma efetiva.”   

 

4.4.2.5 Análise do caso à luz da Economia Circular  

 

Sob a análise da economia circular, com a oferta de resinas recicladas, a empresa D 

fomenta a substituição de resinas virgens por recicladas no processo de produção de seus 

clientes, como opção de um fornecedor de matérias primas com conteúdo pós-consumo 

inseridas no ciclo mais longo da figura 9, entre o descarte e a produção de novas embalagens.  

A motivação para investimentos na venda de resinas pós-consumo pela distribuidora D 

é financeira, ofertando ao mercado de pequenas e médias empresas o acesso aos produtos já 

oferecido pelas recicladoras aos grandes transformadores. 

O primeiro desafio é a obtenção de material com qualidade e regularidade, no caso da 

empresa D, pela parceria direta com a indústria recicladora.  
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Outro desafio apontado pelo entrevistado D é o convencimento dos pequenos produtores 

em relação a esta nova proposta de valor, que agrega elementos da economia circular. 

Como principal barreira para ampliação do uso de resinas pós-consumo, o entrevistado 

D indica a necessidade de conscientização dos consumidores em fazer sua parte.  
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4.5 ANÁLISE CRUZADA DE CASOS 

  

Nesta seção será apresentada a análise cruzada dos quatro casos, destacando as 

convergências e divergências entre os mesmos, em relação aos aspectos pesquisados.  

Para a apresentação dos resultados da análise, segue o posicionamento na cadeia de 

suprimentos da indústria plástica das quatro organizações analisadas, conforme a figura a 

seguir:  

Figura 12 - Organizações analisadas e a cadeia de suprimentos da indústria plástica 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Batista et al, fig. 4, p. 7255, 2019. 

  

A organização A, no caso o Instituto responsável pela logística reversa e destinação 

correta das embalagens de defensivos agrícolas pós-consumo, conta com a cadeia de 

suprimentos mais longa. Ela é responsável pela gestão da logística reversa das embalagens 

vazias ou sobras pós-consumo e envio o material coletado para recicladoras ou incineradoras 

parceiras. Parte deste material é reciclado e utilizado em um novo ciclo dentro da própria 

indústria agroquímica.  

A organização B, que atua na pesquisa e produção de defensivos agrícolas, é uma das 

associadas ao Sistema InpEV (organização A). Produz embalagens com conteúdo pós-

consumo, atuando de forma verticalizada dentro de sua cadeia de suprimentos.  

C 

A 

 

D 

 
B 
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A organização C, dedica-se à atividade de reciclagem e mantém parceria com empresas 

e cooperativas das quais compram materiais pós-industrial e pós-consumo. O material 

reciclado, após o processamento, retorna como matéria-prima para a indústria.  

A organização D, como distribuidora de resinas, está focada no fornecimento de 

matérias-primas às empresas de médio e pequeno porte na compra de insumos fracionados. 

Tem em seu portifólio a venda de resinas pós-consumo, fabricada por terceiros, vendidas sob 

marca própria. 

 

4.5.1 Aspectos convergentes e divergentes entre os casos  

 

 Primeiramente serão analisados cada um dos aspectos separadamente e apresentada a 

síntese na próxima seção. 

 

4.5.1.1 Fatores Tecnológicos 

 

Nos quatro casos analisados no presente estudo, os fatores tecnológicos foram 

considerados catalisadores para a transição para modelos circulares.  

No caso do Instituto InpEV, os fatores tecnológicos são fomentadores tanto na busca 

pela melhor aplicação para as resinas recicladas, quanto no processo de gestão das operações.  

Já para a empresa B, produtora de defensivos agrícolas, o investimento em máquinas 

elétricas com tecnologia alemã em conjunto com a mão de obra qualificada em seu parque 

industrial, foram impulsionadores para o uso de resinas pós-consumo, viabilizando a produção 

verticalizada de embalagens para atendimento a seus clientes.  

De acordo com o entrevistado C, a organização na qual trabalha investiu em processos 

e equipamentos para garantir a qualidade dos materiais reciclados, com características similares 

às resinas virgens, diminuindo a variabilidade dos lotes em função dos insumos.  

Já para o entrevistado D, o maior entrave às mudanças para modelos mais circulares é 

justamente o desafio na manutenção da qualidade. 

Um outro ponto de divergência vem da visão de entrevistado C, que embora acredite no 

potencial da reciclagem química, considera a tecnologia embrionária como um entrave à 

reciclagem.  

A aparente contradição, de um fator tecnológico ser considerado ao mesmo tempo 

catalisador e entrave às mudanças, é mencionado por De Jesus e Mendonça (2018) a partir da 
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consideração que a viabilidade técnica de uma solução sempre esbarra em fatores financeiros e 

de mercado.  

 

4.5.1.2 Fatores Econômicos, Financeiros e de Mercado 

 

 Na análise de literatura os autores De Jesus e Mendonça (2018), Sarja, Onkila e MäKelä 

(2021) e Dijkstra, Van Beukering e Brouwer (2020), mencionam a ecoeficiência, ou seja, 

benefícios financeiros com a economia no uso de recursos um grande catalisador para mudanças 

circulares, sendo este fator corroborado por todos os entrevistados. 

 O entrevistado A menciona os dados de ecoeficiência do sistema InpEV como ponto 

fundamental para a medição e continuidade do projeto.  

Para o entrevistado B, a escolha das resinas recicladas na composição das embalagens 

é prioritariamente por conta da redução de custos, em linha com a visão do entrevistado C, de 

que a venda de resinas recicladas sempre foi impulsionada pelo menor preço.  

 O caso do uso de resinas recicladas pela indústria automotiva, para a redução de custos 

e do peso final do veículo é mencionada pelo entrevistado D como um fator impulsionador da 

cadeia.  

 Um fator específico da organização A é a diversificação no desenvolvimento de novos 

usos para a resina reciclada, estratégia do comitê de governança do InpEV, que conta hoje com 

33 produtos homologados.  

 

4.5.1.3 Fatores Institucionais e Regulatórios 

 

 Todos os entrevistados creditam à questão regulatória, se bem aplicada, como 

impulsionadora da economia circular.  

Os entrevistados A e B, que atuam no mesmo setor de embalagens de defensivos 

agrícolas, afirmam que a Lei Federal n.7.802/1989, regulamentada pelo Decreto 4.074/2002, 

que obrigou as empresas fabricantes a coletar e dar destino final às embalagens, impulsionou a 

criação do InpEV e do Sistema Campo Limpo. Vale lembrar que a efetividade da coleta e 

destinação correta das embalagens de defensivos foi de 94% do total colocado no mercado em 

2021. 

 O entrevistado C, menciona a questão dos incentivos para a indústria de reciclagem 

como fomentadora da economia local.  
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 Já o entrevistado D, acredita que a PNRS e suas ferramentas, a exemplo do crédito de 

reciclagem, trazem riscos à transição para circularidade, uma vez que não geram os estímulos 

para o desenvolvimento de soluções mais eficientes para a cadeia de resinas pós-consumo. Se 

as empresas puderem comprar créditos para resolverem suas obrigações legais, o processo de 

transição será mais lento ou poderá até deixar de acontecer.  

No trabalho de Sarja, Onkila e MäKelä (2021), os fatores regulatórios são caracterizados 

como fatores ambivalentes, pois o envolvimento dos governos pode catalisar ou representar um 

entrave para a transição circular.  

 

4.5.1.4 Fatores Sociais e Culturais 

 

Um aspecto convergente citado como catalisador para a economia circular por todos os 

entrevistados deste estudo foi o aumento da consciência da sociedade e o incentivo ao 

engajamento dos indivíduos através da educação. A falta de conscientização do consumidor foi 

mencionada como um entrave na literatura por De Jesus e Mendonça (2018) e Dijkstra, Van 

Beukering e Brouwer (2020). 

Para o entrevistado A, a educação é um dos pilares do InpEV, que tem um consistente 

e premiado programa de educação para a sustentabilidade em escolas de ensino fundamental 

desde 2010, denominado PEA – Programa de Educação Ambiental.  

De acordo com a visão do entrevistado B, “as campanhas de conscientização foram 

essenciais para o sucesso da implementação da logística reversa de embalagens de defensivos 

agrícolas”.  

O entrevistado C define a educação como o pilar fundamental e o maior desafio da 

indústria como um todo, em linha com a opinião do entrevistado D que declara: “o desafio da 

educação para fomentar a circularidade é gigante”. O desafio da gestão de resíduos sólidos, de 

acordo com estudo de Gonçalves-Dias (2012) exige medidas que fomentem a educação e 

mudanças de hábitos visando a redução e prevenção na geração dos resíduos.  

Em relação ao tema de rastreabilidade, ele aparece tanto como um fator tecnológico na 

visão do entrevistado A, no processo de controle da informação, como um fator de entrave pela 

dificuldade em assegurar a qualidade e procedência do material para o entrevistado B.   

Um ponto interessante, mencionado pelo entrevistado B cuja empresa é associada ao 

InpEV é do reconhecimento da qualidade do material fornecido pela Campo Limpo.  

Outro aspecto convergente, citado como fator de entrave pelos entrevistados C e D, é a 

informalidade do setor de coleta e triagem de resíduos pós-consumo.  
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 A visão do entrevistado C é de que “o setor de reciclagem hoje ainda é muito informal. 

E a gente (empresa recicladora) está tentando trazer a profissionalização para o setor”.  

 Já o entrevistado D, afirma que: “A nossa cadeia é desorganizada e trabalha com 

materiais reciclados de baixa qualidade, para aplicações de baixo valor agregado”. 

 

4.5.2 Síntese da análise cruzada dos casos  

 

Nesta seção serão apresentados os resultados da síntese da análise cruzada: a) fatores 

tecnológicos, financeiros e de mercado, no quadro 11; b) fatores institucionais e regulatórios e 

sociais e culturais no quadro 12; c) síntese dos casos à luz da economia circular no quadro 13.  
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 Quadro 13 - Análise cruzada Bloco 1: Fatores Tecnológicos, Econômicos, Financeiros e de Mercado  

Fatores 

Analisados 

 

Análise Horizontal 

Aspectos 

convergentes 

entre os casos  

Aspectos específicos 

Org. A Org. B Org. C Org. D 

S
eg

m
en

to
 

d
e 

at
u
aç

ão
  Logística reversa - embalagens 

de defensivos agrícolas. 

Empresa produtora de 

defensivos agrícolas. 

Empresa recicladora. Distribuidora de resinas, 

incluindo resinas pós-

consumo. 

T
ec

n
o
ló

g
ic

o
s 

 

C
at

al
is

ad
o
re

s 
 

Novas 

tecnologias 

disponíveis. 

Rastreabilidade dos materiais 

em cada etapa do processo, 

garantindo o controle de toda a 

cadeia. 

Treinamentos e capacitação 

dos técnicos para a nova 

operação. 

Capacidade técnica. Reciclagem química ainda 

em fase inicial de 

desenvolvimento 

E
n
tr

av
es

 Não 

identificado. 

Não identificado.  Não identificado. Desenvolvimento de novas 

tecnologias: reciclagem 

química. 

Manutenção da qualidade e 

fornecimento regular.  

E
co

n
ô

m
ic

o
s,

 F
in

a
n

ce
ir

o
s 

e 

M
er

ca
d

o
 

 

C
at

al
is

ad
o

re
s 

Busca de 

benefícios 

econômicos: 

Ecoeficiência.  

 

Financiamento obtido pelas 

empresas produtoras de 

defensivos agrícolas por 

obrigação da Lei 7.802/1989.  
 

Qualidade superior das resinas 

recicladas possibilitando o uso 

em diversos produtos. 

Redução dos riscos de 

desabastecimento por falta 

de embalagens no mercado. 
 

Benefícios econômicos na 

fabricação de embalagens 

com uso de resina pós-

consumo a preços 

competitivos. 

Metas de redução do uso de 

plásticos das grandes 

empresas pressionadas por 

investidores e sociedade.  

Reutilização de plásticos é 

uma forma de reduzir a 

pressão sobre a indústria.  

E
n
tr

av
es

 Não 

identificado. 

Busca do equilíbrio financeiro. 
 

Dimensões geográficas do 

Brasil e capilaridade pequenos 

e micro produtores. 

Rastreabilidade na coleta e 

triagem das embalagens.  
 

Controle de qualidade do 

material reciclado. 

Não identificado. Não identificado. 
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Quadro 14 - Análise cruzada Bloco 2: Fatores Institucionais e Regulatórios e Sociais e Culturais 

Fatores 

Analisados 

 

Análise Horizontal 

Aspectos 

convergentes 

entre os casos 

Aspectos específicos 

Org. A Org. B Org. C Org. D 

In
st

it
u

ci
o
n

a
is

 e
 

R
eg

u
la

tó
ri

o
s 

 
C

at
al

is
ad

o
re

s Legislação para 

estabelecer 

diretrizes e 

regulamentar seu 

cumprimento.   

A obrigação legal, no modelo de 

REP, é a principal alavanca que 

obriga os produtores a manterem 

o Instituto em operação.  

Lei 7.802/1989, foi a 

catalisadora de 

mudanças importantes 

no setor do agronegócio. 

 Incentivos fiscais para a 

abertura de novas indústrias 

de reciclagem fora do eixo 

Sul Sudeste. 

Não identificado. 

E
n
tr

av
es

 

Não identificado. Bitributação das resinas 

recicladas 

Não identificado. Bitributação das resinas 
recicladas.   

Formado da Lei PNRS- 

responsabilidade 

compartilhada.  

Restrição de uso de resinas 

recicladas para produtos 

alimentícios.  

S
o

ci
a
is

 e
 C

u
lt

u
ra

is
 

C
at

al
is

ad
o

re
s 

 

Educação e 

conscientização 

Apoio de todos os envolvidos na 

cadeia. 
 

Governança através da liderança 

do InpEV na coordenação das 

ações do Instituto e seus 

parceiros. 
 

Totalidade dos funcionários em 

regime de trabalho celetista. 

Controle da cadeia de 

suprimentos: origem.  

 

Rastreabilidade da cadeia.  

 

Amadurecimento da 

sociedade. 

E
n

tr
av

es
 

Informalidade da 

mão de obra de 

coleta e triagem 

de resíduos pós-

consumo. 

Alcance e manutenção de 

diálogos com micros e pequenos 

produtores.  

Dimensões continentais do 

Brasil.  

Resistência interna de 

clientes internos. 

Informalidade do setor, 

especialmente na coleta e 

triagem 

Dificuldade de colaboração 

entre atores. 

Mentalidade do setor não 

aberta à inovação.  
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Quadro 15 - Quadro síntese da análise cruzada de casos à luz dos conceitos da economia 

circular 

 

 Organização A Organização B Organização C Organização D 

 

Descrição do 

Projeto 

Implementação da 

LR de embalagens 

de agrotóxicos.  

Produção de 

novas embalagens 

e tampas com o 

reciclado para o 

mesmo uso.  

Produção de 

embalagens com 

resinas pós-

consumo. 

Recicladora de 

resinas pós-

consumo. 

Distribuidora de 

resinas pós-

consumo. 

Modelo Legal 

sob qual a 

empresa está 

submetido 

REP – 

compulsória para 

a indústria 

defensivos 

agrícolas. 

REP –

compulsória 

para a indústria 

defensivos 

agrícolas. 

PNRS – 

Responsabilidade 

compartilhada 

pelo ciclo de 

vida. 

PNRS – 

Responsabilidade 

compartilhada. pelo 

ciclo de vida. 

Stakeholders  Empresas e 

agricultores. 

Empresas e 

agricultores. 

Empresas e 

consumidores.  

Empresas e 

consumidores. 

Efetividade 94% dos materiais destinados 

corretamente em 2021. 

23% em 2020 com diferentes taxas por 

materiais. 

Motivação  Lei 7.802/1989 Redução de 

custos. 

Novo modelo de 

negócios. 

Oportunidade de 

novos negócios. 

Desafios  Engajamento dos 

agricultores. 

Rastreabilidade.  Informalidade do 

setor de coleta e 

triagem. 

Engajamento das 

pequenas e médias 

empresas. 

Entraves   Atingir break-

even. 

Qualidade das 

resinas pós-

consumo. 

Tecnologia para 

separação de 

embalagens 

multicamadas. 

Conscientização 

consumidores. 

PNRS no modelo 

de responsabilidade 

estendida e seus 

mecanismos.  

Catalisadores  Governança e 

rastreabilidade na 

cadeia de 

embalagens. 

Redução de 

custos. 

Maior demanda 

por 

compromissos de 

redução no uso de 

resinas virgens.  

Demanda das 

empresas da cadeia 

de embalagens. 

 

Aspectos da 

Economia 

Circular 

Implementação de 

todo o ciclo 

reverso em 

circuito fechado, 

para utilização na 

mesma finalidade.   

Redução do 

consumo de 

resinas virgens. 

Produção de 

resinas com 

matéria-prima 

pós-consumo. 

Distribuição resinas 

pós-consumo, 

através de linha 

própria.  

Definição de 

Economia 

Circular 

Ciclo da 

disposição final à 

produção.  

Ciclo da 

disposição final 

à produção. 

Ciclo da 

disposição final à 

produção. 

Ciclo da disposição 

final à produção. 

Estratégias de 

Circularidade  

Tipologia “R´s” 

 

R8 Reciclar.    

R2 Reduzir: 

produção de novas 

embalagens. 

R2 Reduzir: 

produção de 

embalagens com 

resinas pós-

consumo. 

R8 Reciclar: 

produção das 

resinas pós-

consumo. 

R8 Reciclar: ligar 

as recicladoras com 

as pequenas e 

médias indústrias 

de embalagens. 
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4.6 DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA ORGANIZAÇÕES DA CADEIA 

PLÁSTICA NA INCORPORAÇÃO DOS CONCEITOS DE ECONOMIA 

CIRCULAR 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada pela Lei n.º 12.305/2010, 

foi discutida durante 20 anos pelo Congresso Nacional. No entanto, ao invés de seguir a lógica 

predominante nos países desenvolvidos do modelo da Responsabilidade Estendida do Produtor 

(REP), só teve sua aprovação viabilizada pelo Congresso Nacional após ser alterada para uma 

proposta vaga e abrangente, denominada responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida. A 

responsabilidade compartilhada inserida na legislação brasileira não especifica de quem é a 

responsabilidade pelos custos da implementação da logística reversa. Por esta razão, como 

argumentado por Silva, Chaves e Ghisolfi (2016), sua efetividade se mostra comprometida pela 

ausência da definição da responsabilidade financeira e das ações de cada parte envolvida.  

A responsabilidade compartilhada impõe grandes desafios para sua implementação, em 

função da necessidade de articulação dos atores envolvidos, da frágil governança e da assimetria 

de poder entre os mesmos, em especial do grupo de interesse empresarial. (SANTIAGO, 2021). 

De acordo com a pesquisa da McKinsey & Company (2022), já apresentada no quadro 

2 da revisão da literatura, dentre 30 países analisados, o Brasil situa-se no segundo nível de 

regulamentações em direção a embalagens sustentáveis, que tem como características a 

presença de estratégias globais com metas genéricas, marcos vagos e mecanismos não 

estruturados. Desta forma, após 10 anos de implementação da lei, os resultados estão bem 

aquém das expectativas, o que revela a imaturidade da legislação brasileira no caminho das 

embalagens sustentáveis.  

Por outro lado, a regulamentação da Lei 7.802/1989, por meio do Decreto 4.074/2002, 

referente às embalagens de defensivos agrícolas, em decorrência de uma regulamentação 

específica mais exigente, aproxima-se à definição da REP, que está baseada no princípio 

poluidor-pagador, sendo, portanto, mais rigorosa do que a PNRS.  

Desta forma, para atender ao Decreto 4.074/2002, a solução adotada pelos produtores e 

importadores de agroquímicos foi a criação de uma instituição independente, que financia e 

gerencia o sistema de logística reversa. O projeto é referência mundial no descarte de 

embalagens de agroquímicos, com 94% de cobertura a nível nacional (INPEV, 2022). 

Deve-se ressaltar que os esquemas de REP são ferramentas de políticas públicas 

consideradas eficazes para garantir o financiamento para a gestão dos resíduos de embalagens 

e impulsionadores da coleta, triagem e taxas de reciclagem (EMF, 2021). 
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Na visão de um dos entrevistados, o princípio da responsabilidade compartilhada, que 

alterou o princípio poluidor-pagador inserindo todos os atores dentro do processo, é essencial 

para o cumprimento da logística reversa no Brasil. Acredita que, pela magnitude do Brasil, é 

impossível para as todas as empresas produtoras de bens de consumo cumprirem o princípio 

poluidor-pagador. 

Em relação à rastreabilidade da cadeia reversa, um dos entrevistados afirma que não é 

possível gerenciar os materiais no início da cadeia. Conforme demonstrado na figura 8, a cadeia 

reversa de plástico no Brasil é extremamente complexa, com a participação de muitos atores, 

sendo que os materiais reciclados passam por pelo menos três níveis de pessoas/organizações 

antes de chegar à indústria recicladora.  

Considerando a função social da reciclagem, ainda que haja previsão na regulação da 

PNRS, a logística da cadeia reversa não é compulsória para todos os setores empresariais de 

embalagens, possibilitando, por meio de acordos setoriais, que a maioria esteja sujeita a cumprir 

requisitos mínimos a custos irrisórios.  

Corroborando esta visão, Demajorovic e Massote (2017) afirmam que as empresas 

produtoras participantes do acordo setorial de embalagens não têm nenhuma obrigação 

individual de reciclar as embalagens que colocam no mercado. Portanto, muitas embalagens 

potencialmente recicláveis acabam enviadas para aterros, pois não são comercializáveis.   

O lançamento do Programa Recicla+ no modelo de créditos de reciclagem, é visto com 

desconfiança por um dos entrevistados. Em sua opinião há o risco de as empresas manterem o 

status quo, aumentando somente a reciclagem de resinas de baixo valor agregado, cujas cadeias 

já estão mais consolidadas.  

Todavia, devemos observar que um número cada vez maior de empresas buscam 

impactos ambientais positivos alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, não 

só para atender a legislação. Para estas empresas a função social da reciclagem, não só contribui 

com a geração de trabalho e renda, como amplia os impactos positivos na cadeia.  

Para que seja cumprida a PNRS é necessário que sejam cobradas ações específicas para 

cada tipo de material de embalagem, caso contrário, não haverá incentivo para investimentos 

nas cadeias mais problemáticas, cujo custos da coleta recaem sobre o setor público.  

 Em relação à busca das empresas de bens de consumo por processos mais sustentáveis 

um dos entrevistados afirma que, em sua visão, as pequenas e médias empresas não estão 

preocupadas com o assunto. Esta percepção é passível de questionamento, considerando dados 

do relatório do Sistema B Brasil (2021), que representa as Benefit Corporation, classificação 
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jurídica criada nos Estados Unidos que estabelece elementos para uma empresa integrar o 

impacto socioambiental em seu ato constitutivo.  

Tais empresas consideram as consequências de suas ações a longo prazo e dentro das 

comunidades e meio ambiente, medindo e divulgando relatório de impacto socioambiental 

juntamente com a prestação de contas da administração. De acordo com o relatório Sistema B 

Brasil (2021), atualmente temos 233 participantes sendo 206 certificadas e 27 pendentes. Cerca 

de 78% das Empresas da rede possuem operações pequenas, de 0 a 49 colaboradores, que juntas 

contam com 34.390 colaboradores (SISTEMA B BRASIL, 2021). 

Na visão de um dos entrevistados haverá, em função da demanda por resinas pós-

consumo, uma grande consolidação das maiores indústrias do setor de reciclagem. Esta 

mudança trará uma nova dinâmica para a cadeia de embalagens plásticas e novas oportunidades 

a depender das regulações e da governança das grandes empresas no processo de colaboração 

e transparência impulsionando processos circulares (GARCIA-TORRES, ALBAREDA, REY-

GARCIA e SEURING, 2019).  

É importante distinguir a diferença entre os conceitos de economia circular e de 

reciclagem, sendo este último mais próximo da economia linear, conforme demonstrado na 

figura 10 (NUβHOLZ, 2017).   

A economia circular sugere estratégias com menor consumo de recursos naturais e 

geração de resíduos, por meio de design e manufatura inteligentes, da ampliação da vida útil do 

produto e de seus componentes e por estratégias da recuperação de energia e reciclagem, mais 

conectadas ao gerenciamento de resíduos (REIKE, VERMEULEN e WITJES, 2018).  

Em relação ao design para circularidade, vale mencionar que o estudo analisou as 

empresas convertedoras das cadeias plásticas, que em geral não participam ativamente no 

desenvolvimento das embalagens, foco das empresas produtoras.  Neste caso, pode-se afirmar 

que há demanda de muitas empresas, proprietárias de grandes marcas por opções de embalagens 

mais circulares, a exemplo de materiais monocamadas como filmes barreira sem a necessidade 

do filme ou camada de alumínio, substituição de produtos de origem fóssil por similares 

biodegradáveis e inclusão de matérias-primas recicladas em suas embalagens.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo geral investigar as estratégias das organizações 

inseridas na cadeia brasileira de embalagens plásticas na utilização de resinas pós-consumo 

à luz dos conceitos de economia circular. 

Foram examinados neste estudo de casos múltiplos quatro organizações, em diferentes 

posições da cadeia de suprimentos da indústria de embalagens: organização A, responsável pela 

logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas pós-consumo; organização B, empresa 

de pesquisa e produção de defensivos agrícolas; organização C, empresa recicladora de resinas 

plásticas; organização D, empresa distribuidora de resinas plásticas. Todas as empresas 

incorporam conceitos da economia circular ligados ao processo de reciclagem e/ou inserção de 

resinas pós-consumo na produção de novas embalagens.   

A análise dos resultados possibilitou a identificação dos fatores catalisadores e entraves 

para a utilização das resinas recicladas nas organizações que participaram do estudo. Em relação 

aos fatores catalisadores para a transição aos modelos circulares, identificou-se a 

predominância de fatores de viabilidade econômica, seguidos de obrigatoriedades impostas pela 

legislação, especificamente do modelo da responsabilidade estendida do produtor, que se aplica 

somente às organizações A e B, além de práticas de governança para impulsionar a colaboração 

entre os atores envolvidos.  

Outro importante catalisador mencionado pelas organizações A e D, é o design para a 

circularidade, que é um atributo essencial de transição para a economia circular. Ele aparece no 

desenvolvimento das embalagens da empresa Campo Limpo, gerida pela organização A e como 

proposta de valor para levar conhecimento aos micros e pequenos convertedores mencionados 

pela empresa D. A preocupação com o design é ainda mais crítica para os brand owners que 

definem os processos de produção e modelos de negócios e não para os convertedores, foco 

principal deste trabalho.  

Em relação aos entraves identificados destacam-se os custos envolvidos nos projetos de 

logística reversa, a PNRS em seu modelo de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, 

a baixa qualidade da maior parte da matéria-prima reciclada a partir da mistura de diferentes 

tipos de plásticos e a indisponibilidade de processos viáveis para a separação de uma parcela 

relevante dos produtos recicláveis.   

Conforme já visto na revisão de literatura, a PNRS e seu modelo de responsabilidade 

compartilhada na cadeia pelo ciclo de vida tornou-se um entrave para as ações da aplicação da 

logística reversa uma vez que não definem as responsabilidades de cada ator especificamente 
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em relação ao financiamento do processo. O fato da PNRS não exigir metas individualizadas 

para cada tipo de material, acaba por incentivar o aumento de reciclagem das cadeias já 

consolidadas, sem incentivo ao desenvolvimento de novas soluções para os materiais mais 

complexos. Afinal, as empresas poderão cumprir a lei a custos irrisórios, sem alterar sua cadeia 

produtiva.  

Por fim, vale destacar o desafio no Brasil de se ampliar o escopo do uso de resinas pós-

consumo para além do mero gerenciamento de resíduos, focado basicamente na reciclagem 

mecânica, visando empregar outras estratégias da economia circular que consomem menos 

recursos.  

Suportando o objetivo geral, três objetivos específicos foram definidos no início do 

estudo e serão discutidos a seguir.   

 

Objetivo específico (1): Investigar quais fatores levaram as empresas participantes 

do estudo a adotarem modelos de economia circular: 

Pode-se afirmar que o fator econômico foi o mais citado nas decisões de incorporação 

de conceitos de circularidade na cadeia dos plásticos de todas as empresas analisadas.  

A legislação mais rigorosa, compulsória, que incide sobre as empresas produtoras de 

segmentos específicos da cadeia de embalagens, a exemplo dos agrotóxicos, foi o fator decisivo 

para o avanço do modelo da logística reversa. É importante destacar que, a vigência de uma 

legislação mais branda imposta a outros segmentos da cadeia plástica, sem responsabilização 

das empresas no que tange mais especificamente ao financiamento da logística reversa eleva o 

risco de retrocesso da legislação compulsória a cadeias específicas, caso seus integrantes 

venham a pleitear por obrigações similares.    

Todos os casos investigados no presente estudo apontaram para evidências na redução 

no consumo de resinas virgens, porém, somente uma das organizações mensura e divulga 

publicamente os resultados dos impactos positivos periodicamente alcançados. 

 

Objetivo específico (2): Analisar quais os desafios encontrados e como eles foram 

superados para a adoção de projetos circulares: 

A análise dos casos indica que os principais desafios para se implementar os conceitos 

circulares na cadeia de embalagens plásticas, incluem ausência de governança, informalidade e 

restrições relevantes quanto à rastreabilidade. 
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O engajamento das partes interessadas pode ser destacado como um desafio das 

organizações para o avanço da transição para modelos circulares. Por envolver diversos atores, 

com interesses muitas vezes contraditórios e assimetria de poderes, a governança é essencial 

para a coordenação do processo e moderação dos conflitos. Porém, nos casos analisados, tal 

governança só se estabeleceu por força da legislação que abrange o formato da responsabilidade 

estendida do produtor, obrigando as partes envolvidas a buscarem soluções para o cumprimento 

das obrigações exigidas.  

Uma característica da cadeia de plásticos é a informalidade, especificamente na coleta 

e triagem dos recicláveis realizadas pelos catadores, que apesar de reunirem os maiores volumes 

de materiais, trabalham em situação bem precária. Neste âmbito, cabe ressaltar que se trata de 

um desafio estrutural, que exige apoio governamental, legislações que valorizem este público 

e ações coordenadas das empresas visando assegurar aos catadores melhores condições de 

trabalho, de modo a fomentar a sua inserção na cadeia formal da logística reversa.   

O desafio da rastreabilidade da cadeia de embalagens plásticas decorre da diversidade 

de materiais e aplicações, falta de estruturas específicas de logística reversa por tipo de 

embalagens e o elevado investimento em sistemas tecnológicos de controles de todas as fases 

do processo. Somente uma das organizações pesquisadas tem obtido êxito recente no controle 

da rastreabilidade de seus insumos, processos e produtos retornados à indústria plástica. Vale 

destacar ainda que tal iniciativa é resultado de um projeto já consolidado, operando em um 

circuito fechado, com poucas matérias-primas, que evoluiu ao longo dos últimos vinte anos. 

Ademais, o fato de não haver condições de rastreabilidade da resina pós-consumo ofertada pelo 

mercado, além de impactar na qualidade do material, inviabiliza a sua comercialização por 

empresas que efetivamente auditam a origem de seus insumos.  

 

Objetivo específico (3): Investigar possíveis barreiras para a ampliação de projetos 

de economia circular em seus modelos de negócios.  

São inúmeras as barreiras que contribuem para que projetos de uso de resinas pós-

consumo sejam considerados pouco atraentes pela maioria das empresas. O principal aspecto 

citado tem sido a inviabilidade econômica, decorrente dos altos investimentos envolvidos para 

implementar a logística reversa de forma individualizada. Vale ressaltar que a maioria das 

tentativas de colocar em prática projetos de logística reversa via acordos setoriais, a exemplo 

do acordo de embalagens em geral, não obtiveram êxito. Desta forma, pode-se inferir que a 

responsabilidade compartilhada ao longo da cadeia é uma barreira a ser considerada para 

ampliação dos projetos de economia circular na maioria das cadeias da indústria de embalagens. 
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Outro aspecto citado foi a competição de custo de produção da resina reciclada versus a resina 

virgem. Por fim, a chamada “bitributação”, que onera a cadeia pós-consumo de embalagens 

plásticas.  

Outra barreira para se implementar ações de circularidade está na conscientização dos 

consumidores quanto à importância da separação e destinação correta dos resíduos. A educação 

para a sustentabilidade da população em geral, especialmente das crianças, é essencial para 

promover a mudança do comportamento.  

O uso das resinas pós-consumo a partir de embalagens plásticas recicladas é considerada 

uma barreira dependendo do seu nível de qualidade. Quando utilizada em circuito fechado, a 

resina apresenta nível de qualidade suficiente para retornar à indústria de embalagens. Caso o 

material não alcance este patamar, seu destino são aplicações de baixa qualidade e de menor 

valor agregado, restringindo o potencial de circularidade do material. 

Por fim, a indisponibilidade de tecnologias que auxiliem no processo de separação das 

diferentes resinas presentes nas embalagens com diferentes tipos de plásticos mesclados é vista 

como uma barreira ao fomento da circularidade. Como já comentado anteriormente, trata-se de 

um processo tecnológico cuja escala e viabilidade econômica ainda estão em fase inicial de 

testes e desenvolvimento.  

 

Contribuições acadêmicas  

  

Este estudo contribuiu para a literatura acadêmica por trazer conceitos recentes sobre a 

aplicação da economia circular na cadeia de embalagens plásticas, corroborando com as 

sugestões de Kirchherr, Reike e Hekkert (2017) de que trabalhos acadêmicos que divulguem as 

boas práticas da implementação de projetos de Economia Circular são importantes para embasar 

as ações dos profissionais de sustentabilidade. Adicionalmente, Sehnem et al (2019) afirmam 

que há uma oportunidade de contribuição de pesquisas teóricas, especialmente no campo da 

gestão, abrangendo a complexidade das decisões empresariais que envolvem a implementação 

dos modelos de economia circular.   

 O presente trabalho trouxe à tona a reinserção das resinas pós-consumo na indústria 

brasileira, que é uma discussão relevante para impulsionar a aplicação da economia circular na 

cadeia de embalagens plásticas. Além disso, também ampliou a visão usual de estudos focados 

na cadeia de embalagens plásticas PET, que predominam na literatura. Outro aspecto de 

contribuição relevante foi ampliar o escopo de pesquisa para além da dimensão da reciclagem.   
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 Contribuições gerenciais 

  

Como contribuições gerenciais, considerando a revisão de literatura e os conteúdos 

trazidos pelos entrevistados que fazem parte da cadeia de reciclagem de embalagens plásticas, 

evidenciou-se que o arcabouço legislatório, sob o modelo da responsabilidade estendida do 

produtor, tem sido o principal catalisador para a implementação das mudanças em direção à 

economia circular.  

 Neste sentido, balizando-se pelas contribuições apresentadas neste trabalho, inúmeras 

possibilidades poderiam ser aventadas para acelerar o processo de transição da economia linear 

para a economia circular no âmbito do fomento à utilização de resinas pós-consumo:  

 Dentre elas, é possível destacar a necessidade de sinergia entre:  

(1) Governo: propositura e aprovação de legislações mais exigentes por políticos engajados 

com a causa da sustentabilidade. No caso específico da logística reversa, o modelo de 

responsabilidade estendida do produtor, com responsabilização das indústrias produtoras 

de cada uma das cadeias dos diferentes tipos de plásticos.  

Também uma legislação que incentive políticas industriais, de ciência e de tecnologia 

com objetivo de impulsionar soluções mais amplas e com maior participação das 

empresas privilegiando o design circular de embalagens e novos modelos de negócios.  

(2) Empresas: cultura organizacional difundida pela direção que efetivamente incorpore a 

sustentabilidade em sua estratégia de negócios, com o respaldo de líderes competentes 

para levar as ações de fomento à circularidade adiante.  

(3) Sociedade civil: pressão constante de “ONGs”, consumidores conscientes, cooperativas 

de catadores e outros atores interessados em promover a economia circular.  

Obviamente, o maior desafio envolve a dimensão política, ou seja, a articulação e a 

colaboração de atores interessados em trabalhar uma agenda coletiva, com metas definidas 

e indicadores transparentes, que possam ser periodicamente revisados e avaliados.   

Este, sem dúvida, é um grande desafio de governança, ainda mais quando se trata de um 

tema de interesse coletivo, nos quais há atores interessados em mudanças efetivas, enquanto 

outros preferem um ambiente com regulamentações ainda mais brandas no que tange à 

obrigatoriedade da logística reversa nas diferentes cadeias das embalagens plásticas.  
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 Limitações do estudo e sugestões de pesquisas futuras 

 

A presente pesquisa foi baseada em quatro organizações que representam elos 

específicos da cadeia da indústria de reciclagem plástica, a saber: o Instituto InpEV, que por 

acordo setorial realiza a logística reversa da indústria de defensivos agrícolas; uma empresa de 

pesquisa e produção de defensivos agrícolas; uma empresa recicladora de resinas pós-consumo; 

e uma empresa distribuidora de matérias-primas para a indústria de transformação plástica.  

Uma limitação desta pesquisa foi a impossibilidade de entrevistar outros atores que 

participam da implementação da logística reversa, em especial os que fazem parte da cadeia 

reversa: os catadores de materiais reciclados autônomos; as associações e as cooperativas de 

materiais reciclados; as organizações responsáveis pelo armazenamento e transporte dos 

materiais reciclados; os sucateiros e os agregadores de volumes. A inclusão destes atores 

poderia ter trazido maior clareza sobre os desafios da implementação da logística reversa dos 

materiais plásticos no contexto brasileiro da responsabilidade compartilhada do produtor.  

Outra limitação, que é uma especificidade de pesquisas envolvendo estudos de caso, é 

a menor capacidade de generalização dos resultados apresentados pelos participantes, pelo fato 

da amostra ser pequena e não necessariamente refletir com precisão todos os fatores 

catalisadores, ambivalentes e entraves mencionados em diferentes contextos e cadeias de 

materiais.    

 Como sugestão para pesquisas futuras, recomendam-se a seguintes pautas:  

1) Aprofundar esta pesquisa entrevistando catadores de materiais reciclados autônomos e 

associações / cooperativas de materiais reciclados, organizações responsáveis pelo 

armazenamento e transporte dos materiais, sucateiros e agregadores de volumes, com 

foco específico na cadeia de plásticos, de modo a identificar outras oportunidades de 

acelerar a transição para a economia circular. 

2) Analisar as barreiras à implementação da rastreabilidade da cadeia reversa do plástico. 

Urge a necessidade de se fomentar novas pesquisas no Brasil, valendo-se de recursos 

tecnológicos já aplicados a outros setores, como alimentos, medicamentos e produtos 

agroindustriais, de modo a otimizar os resultados do aproveitamento dos materiais.     

3) Fomentar estudos que ampliem a compreensão na cadeia reversa do logística da 

indústria do plástico, bem como o papel dos atores envolvidos, em especial dos 

catadores de recicláveis, de modo a dar-lhes voz ativa, possibilitando a melhoria de suas 
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condições de trabalho e de remuneração, com o respaldo de organizações da sociedade 

civil, órgãos governamentais e empresas sintonizadas com a causa.   

4) Avaliar como fomentar o investimento das empresas no design de embalagens circulares 

a partir de uma construção intersetorial de políticas industriais com ciência e tecnologia. 

 

Estas e outras iniciativas certamente contribuirão para mitigar os riscos associados à 

poluição gerada pelo descarte indiscriminado dos plásticos, reinserindo-os na cadeia produtiva 

e contribuindo para o bem-estar das gerações vindouras. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES DAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

1. Qual a sua opinião sobre o movimento da adoção de Economia Circular e ou de 

projetos de sustentabilidade atualmente? 

2. O que levou a empresa a investir em projetos circulares? 

3. Para a organização X, o que é economia circular?     

4. Como o conceito de Economia Circular está conectado aos produtos e serviços da 

empresa? Cite exemplos de projetos. 

5. Como foram os processos de desenvolvimento e implementação destes projetos?   

6. Quais as barreiras para o crescimento dos projetos e como foram superadas (se 

superadas)? 

7. O que contribui para ter sucesso neste processo, quais foram os aprendizados? 

8. Como fomentar mais ações de circularidade na cadeia de embalagens e quais os 

principais desafios? 

9. Como o cenário brasileiro impacta para o sucesso da implementação dos projetos de 

circularidade? 

 


