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CIRCULAR 
ECONOMY 
ACTION 
PLAN
Guidelines 
validated and 
approved

2015

CIRCULAR ECONOMY –
NUMBER 1 PRIORITY AT 
THE “EU GREEN DEAL”

2019

NEW CIRCULAR 
ECONOMY 
ACTION PLAN

2020

National strategies adopted by 
many countries (Holland, France, 
Portugal, Slovenia, etc...)

Launch of Global 
Alliance on Circular 
Economy and 
Resource Efficiency 
(GACERE) and the 
European Plastic Pact

CIRCULAR 
ECONOMY 
PACKAGE
Circular 
guidelines 
presented

2014

CIRCULAR 
ECONOMY 
BECOMES LAW 
IN EUROPE

2018

First high-level 
meeting of 
(GACERE)
First CE 
indicators for 
EU taxonomy

2021
Mapping of regulatory 
framework and financial 
instruments to unlock 
CE in LAC 

CIRCULAR ECONOMY TIMELINE

COLOMBIA LAUNCHED
“NATIONAL CIRCULAR
ECONOMY STRATEGY

ROAD MAP AT CHILE,
BRAZIL, URUGUAY &
MEXICO Development of the first 

draft of a National Circular 
Economy Strategy in 

COSTA RICA. CE included 
in their NDCs

CE ASSESSMENT AND 
PREPARATION FOR A 
ROAD MAP DOMINICAN 
REPUBLIC (Cuba, Ecuador, El 
Salvador & Paraguay)

CE principles embedded 
into the Sustainable 
Consumption and 
Production Accelerator
Road Map

PERU - the National 
Competitiveness and Productivity 
Policy, includes the circular 
economy as a priority guideline 
(focus on increasing recycling)

CE LATIN 
AMERICA 
COALITION

FEVEREIRO 2021 - XXII Reunião do Fórum de Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe, realizada em Barbados, na Decisão sobre “Consumo 
e Produção Sustentáveis e Economia Circular - fatores-chave para a reconstrução sustentável pós COVID-19”, países da ALC comprometidos em promover 

abordagens de eficiência de recursos, como a economia circular e a análise do ciclo de vida de produtos

The Pacific Alliance 

(Chile,Mexico, Peru & 
Colombia) published 
ithe Roadmap for a 
Sustainable Management 
of Plastics, CE as a key 
action
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Launch of the Circular 
Economy vision

for Latin America

2022

A Joint Ambition to 
translate commitments 

into action

Europe will only 
be successful if 

the whole world 
move towards a 

global circular 
economy



RISK OF SUPPLY1
Escassez, 
volatilidade, 
uso de recursos
não renováveis.

RISK OF 
COMPETITIVENESS

RISK OF 
CONFLICTS
Cadeia compartimentada, 
falta de colaboração e 
transparência e pouco
conhecimento da cadeia.

RISK OF SURVIVAL

Olhar limitado, 
falta de visão sistêmica, 
não adaptação e 
inovação, mudanças
climáticas.

2 3 4
Obsolescência
programada, 
falta de qualidade, 
olhar crítico do 
consumidor.

A Economia Circular representa um novo modelo econômico que contribuirá para mitigar os 
riscos inerentes aos atuais padrões de produção e consumo – a economia linear.



A Economia Circular pode gerar até
R$ 7,2 trilhões em benefícios relativos à 
algumas externalidades como menores custos de 

manutenção, aumento da vida útil de produtos e/ou 
componentes e compartilhamento de infraestrutura.

É crescente o desenvolvimento de políticas 
públicas e instrumentos de incentivo à 
Economia Circular na Europa desde que se tornou 
modelo produtivo essencial para garantir a 
competitividade da região. 

Pesquisas começam a destacar riscos aos negócios 
e estimativas significativas de redução de margens se a 
indústria continuar no modelo de “business as usual”. 
Uma perda traduzida em R$ 270 bilhões.



OS 5 MODELOS DE 
NEGÓCIO
da ECONOMIA 
CIRCULAR



A 
TECNOLOGIA 

DEVE SER 
VISTA COMO 

FACILITADORA 
e não o foco de 

investimento

• A tecnologia suporta modelos de negócios 
circulares
• Facilita a coleta e análise de dados
• Promove transparência e rastreabilidade
• Conecta pessoas, materiais e soluções
• Transforma produtos em serviços e 

consumidores em usuários



A economia circular deve ser vista como um caminho para a neutralidade de carbono, metas ESG e alcance 
das estratégias NETZERO
Devemos financiar projetos que considerem o uso e a fase pós-uso.

As metas para o uso de material reciclado não são suficientes se nenhum investimento for feito em 
infraestrutura de reciclagem.

Transformar a logística reversa em cadeias de suprimentos reversas consiste em mudar a visão de custo para 
investimento

Economia Circular não é sobre resolver os problemas da economia linear, é sobre redefinir o sistema e evitar o 
problema – projetando o desperdício

Escala é um desafio - investimentos e responsabilidades devem ser redefinidos ao longo da cadeia de valor.
Um novo equilíbrio econômico deve ser criado.

A Economia Circular exige uma nova definição de 
criação de valor



The 3 principles 

The 5 business models The 4 business 
model categories

(a) the design and 
manufacturing phase; 

(b) the use phase; 
(c) the value recovery 

phase (or after use 
phase)

The Rs Strategies

CIRCULAR ECONOMY BASICS

Source: Ellen MacArthur Foundation (2020)

Source: Achterberg et al., 2018Source: Accenture’s (2014)

1. Circular supplies
2. Resource recovery
3. Product life extension
4. Sharing platform
5. Product as a service

Source: Potting et al (2017)

1. Regenerate natural systems
2. Design out waste and pollution
3. Keep products and materials in use



DO LINEAR AO CIRCULAR: AS NOVAS FRONTEIRAS DA ANÁLISE

• Uma economia circular exige uma visão mais ampla de geração de valor, 
novos formatos de avaliação de riscos, pensamento de longo prazo e esforço 
colaborativo;

• Portanto, há a necessidade de expandir a metodologia de avaliação de 
projetos para garantir previsibilidade e transparência - elementos cruciais 
geralmente levantados pelos bancos para definir riscos e taxas de retorno;

• Para modelos de negócios de economia circular e projetos sistêmicos 
multissetoriais, novas questões e garantias devem ser definidas;

• O custo de evitar os riscos da economia linear, mitigação climática, 
destinação de resíduos e poluição deve ser incorporado na tomada de 
decisões financeiras e nos Sistemas de Riscos Ambientais e Sociais (Riscos de 
Crédito / Riscos Operacionais)



LINEAR BOUNDARY CIRCULAR BOUNDARY

Projects involving 
digital platforms

Evaluate the product design 
offered as a service

Reverse Logistics 
Evaluate the value of  the secondary 
material and its applicability in the 
reverse cycle – change the analysis 
from cost to investment

Technological development for 
new products (product design)

Assess the market demand and 
the potential partnerships for 
risk-sharing opportunities 

Development for new uses, repairs 
and remanufacturing (use phase)

Assess the behaviour change
needed to ensure the 
acceptability of the new 
business model

Ex: solar panels – use and 
after use. Maintenance and 
repair must be guaranteed.

Ex: isolated solutions 
must result in problems 
being transferred from 
one part of the value 
chain to another.

Ex: second hand market 
with lower cost of 
purchase, can lead to 
increased consumption 

Ex: bike sharing x bike 
design. Product durability is 
crucial for sharing platforms 

EXAMPLES
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS
“IT’S CLEAR WE NEED A SYSTEMIC CHANGE. SO, 
LET’S TALK SOLUTIONS. WHILE IT’S CRUCIAL TO 
FOCUS ON RENEWABLE ENERGY, ENERGY 
EFFICIENCY AND AVOIDING DEFORESTATION, 
WE MUST ALSO CONSIDER THE VAST POTENTIAL 
OF THE CIRCULAR ECONOMY.”

Patricia Spinoza, 
Executive Secretary UN Climate Change

Oportunidades de economia circular
Reduzindo as mudanças climáticas



• Seguindo o modelo linear, as emissões da produção de aço, 
alumínio e plástico tenderão a aumentar em até 4% até 2050

• Ao dobrar a circularidade na economia global, as emissões de GEE 
podem ser reduzidas em 39% até 2032

Ao acelerar a transição para uma economia circular – que 
mantém os produtos e materiais em uso pelo maior 
tempo possível e projeta caminhos para resíduos e 

poluição em todos os setores e cadeias de valor – os 
países podem completar o quadro para o net-zero, de um 

futuro sustentável e evitar impactos catastróficos das 
mudanças climáticas.

Oportunidades de economia circular      
As oportunidades em torno do design de produto   
Novo comportamento do consumidor
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