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

• Adotar um modelo de economia circular nessas áreas pode gerar 
uma redução total de 9,3 bilhões de toneladas de gases de efeito 
estufa até́ 2050.

• Em geral, essas reduções poderiam deixar as emissões dessas áreas 
45% mais próximas das metas de emissões líquidas zero. 

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



Como engajar governos nessa agenda?

O Acordo de Paris exige a redução das emissões líquidas a
zero até 2050 para limitar o aumento da temperatura em
até 1.5°C.

Esse modelo proporciona também maior resiliência aos
efeitos da mudança climática que, segundo o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), poderão custar
à LAC entre 2-4% do seu PIB até 2050.

Estima-se que, em 2030, as NDCs reduzirão as emissões
globais em 3 a 6 bilhões de toneladas de CO2, mas isso
ainda não é suficiente.



Destaques do Estudo

Motivação 7 países Desafios Net-zero

Visão geral das práticas 
de economia circular 
existentes na América 

Latina

Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, República 
Dominicana, México e 

Peru

Transição sistêmica 
capaz de atingir 

diversas áreas de 
políticas nacionais e 

internacionais
Promover a inovação

4,8 milhões de novos 
empregos

Oportunidades

Planos de ação 
climática e 

Contribuições 
Nacionalmente 

Determinadas (NDCs)

As metas de NDC e as Estratégias de Economia Circular são complementares com o 
objetivo final de alcançar Estratégias de Baixo Carbono de Longo Prazo. 

Podem reduzir a lacuna de emissões atual pela metade e, portanto, devem ser 
incluídas na próxima revisão das NDCs.



Brasil Chile Colômbia Costa Rica
República 

Dominicana
México Peru

Visão, Plano ou Lei Nacional sobre 

Economia Circular

Inclusão de NDCs 2020 sobre EC

Outros planos, estratégias e leis 

nacionais que mencionem o 

conceito de EC

Participação na Coalização de EC 

para ALC

Produção sustentável e políticas de 

consumo

Legislação sobre Responsabilidade 

Estendida do Produtor (REP)

Gestão de Resíduos

Proibição de Uso de Plásticos
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Aprendizados

Líder em Pesquisas acadêmicas na LAC

Mapa Estratégico Nacional da Indústria 
2018 – 2022 com um alto engajamento da 

indústria no desenvolvimento da norma ISO

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
com novas iniciativas da bioeconomia

Brasil



Aprendizados

Contribuições Nacionalmente Determinadas  
(NDCs) em 2020  - Indicadores e métricas de 

economia circular

O Roteiro Nacional de Economia Circular 
2020-2040 é um instrumento de 
planejamento para o longo prazo 

Chile

Estratégia Nacional de Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD)

Estratégia Nacional de Resíduos Orgânicos



Aprendizados

Primeiro país da América Latina a adotar uma 
Estratégia Nacional de Economia Circular  

(ENEC) em 2018

Economia circular é reconhecida na atualização da 
NDC como uma ferramenta vital para a mitigação 

das emissões de gases de efeito estufa

Colômbia

Política Colombiana de Crescimento Verde
Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 



Aprendizados

Líder em ações para o avanço da economia 
circular no âmbito de sua entrada na OCDE e 

nos acordos climáticos internacionais

Contribuição Nacionalmente Determinada 2020
(NDC 2020) - i) Infraestrutura e construção; (ii) 

Indústria, comércio e serviços; (iii) Gestão integrada 
de resíduos; e (iv) Agricultura

Costa Rica

Estratégia Nacional de Separação, Recuperação e 
Valorização de Resíduos e Estratégia Nacional para 

a Substituição de Plásticos Descartáveis



Aprendizados

Economia circular está no NDC como 
orientação e motivação - mas sem metas ou 

métricas específicas no momento 

Roteiro do Acelerador de Produção e 
Consumo Sustentáveis aborda a economia 

circular em três objetivos principais

República Dominicana

Lei Geral de Gestão Integral e Coprocessamento de 
Resíduos Sólidos (GIRS) – com regime de incentivos 

estabelecido e resolução do tipo REP



Aprendizados

Na atualização da NDC Mexicana 2020, uma 
Estratégia Nacional de Economia Circular é 

mencionada

Em 2021, foi aprovada a Lei Geral de 
Economia Circular (LGEC) 

México

Lei Geral de Prevenção e Gestão Integral de Resíduos Sólidos 
(LGPGIR)

Programa Setorial de Meio Ambiente e Recursos Naturais 2020-2024
Visão Nacional para a Gestão Sustentável - Desperdício Zero



Aprendizados

Política Nacional Industrial Verde,
tendo a economia circular como diretriz 

prioritária para fortalecer o quadro 
institucional

Roteiro para a Economia Circular no Setor 
Industrial – visa a adaptação progressiva dos 
processos lineares de produção aos princípios 

da economia circular

Roteiro para a Economia Circular no Setor 
Agrícola e de Irrigação – incentiva o 

desenvolvimento agrário 

Peru



Cooperação

Complexidade dos desafios: cooperação entre governo, setor privado e 
sociedade civil.

Envolvimento do grupo de interesse é fundamental para eficácia e 
sustentabilidade.

Roteiros e Estratégias Nacionais são 
cruciais para envolver todos os grupos de 
interesse, criar uma visão e compreensão 

comuns e aumentar o conhecimento 
sobre a economia circular. 



Educação

Os hábitos de produção e consumo devem ser transformados.

Em sistemas alimentares, por exemplo, a mudança de
comportamento se refere principalmente à mudança de
dietas e à redução do consumo excessivo. Pode
contribuir para a redução do desperdício de alimentos
próprios para consumo em 50% até 2030.



Parâmetros de Avaliação

Falta de conhecimento nos parâmetros de avaliação: faltam 
definições, taxonomia e/ou métricas para estabelecer o que é 
(ou não) o negócio dentro da economia circular.

O desenvolvimento de uma taxonomia comum 
para o financiamento da economia circular, 

adaptada à realidade econômica da LAC, é um 
passo importante. 



Oportunidades

1. Troca de conhecimento com países e atores que lideram 
a transição;

3. A participação ativa de vários países na Coalizão de 
Economia Circular da América Latina e Caribe para promover 
o intercâmbio de conhecimento e aplicar as melhores práticas.

2. Estratégias intersetoriais que fornecem elementos para 
fortalecer o modelo de desenvolvimento econômico, 
ambiental e social do país; 
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