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AGENDA



Treinamento    *   Curadoria de Eventos    *    Projetos    *    Circular scan    *    Material didático  

Consultoria especializada que visa influenciar a

transição para a Economia Circular no Brasil.

Rede de especialistas internacionais conectada a

uma equipe de especialistas locais.

Co-criação e adaptação a realidade Brasileira.





Michael Braungart

Como os conceitos da Economia Circular 

podem auxiliar as empresas na Logística Reversa 

de Eletroeletrônicos?

Será que estamos protegendo o meio 

ambiente se destruirmos menos?



MITOS DEFINIÇÃO

Economia Circular não soluciona

problema.

Economia Circular muda o sistema

e evita o problema.

Economia Circular não é eficiência

de processo, produzir mais com

menos.

Economia Circular são novos

modelos de negócio.

Economia Circular não é só

reciclagem e olhar no fim da cadeia.
Economia Circular é re-design de

produto.



- vão gerar novas receitas, 

- melhorar a margem e imagem do negócio, 

- aumentar o re-uso de produtos, 

- manter o produto funcional por mais tempo,

- aumentar a fidelidade do cliente,

- menos necessidade de extrair matéria prima e

- menos resíduos

Os novos modelos de negócio

.............menos logística reversa.



CARACTERÍSTICAS DE LINEAR PARA CIRCULAR

recursos naturais exploração otimização 

processo produtivo obsolescência programada durabilidade, modularidade e re-uso

modelo de negócio venda de produto venda de serviço

consumidores propriedade acessibilidade, performance e 

compartihamento

proposta de valor econômica econômica, social e ambiental 

diferencial competitivo eficiência criação de valor - propósito



REAVALIAR 

O PROCESSO PRODUTIVO

REVER 

VALORES

REDEFINIR 

PRODUTOS E CONSUMO



“New business models that makes 
you future proof”





Não estamos falando 

de uma era de mudança, 

mas uma mudança de era”. 





Resíduo 

Eletro-eletrônico

crescimento 

anual

3 a 5 %

3 vezes mais rápido que 

resíduo pós consumo

60% dos consumidores  

(UK) resíduos 

guardados na gaveta

30% dos celulares 

usados = 83M aparelhos 

(Alemanha)





Economia 

Circular

Para 

eletro-eletrônicos



Soluções inovadoras







23% dos resíduos 

poderiam 

ser re-utilizados com 

apenas

pequenos reparos

1. A venda de produtos recondicionados 

cria mais margem, porque o custo da 

“produção” é menor

2. As próprias empresas podem controlar 

o mercado com seus produtos

3. As empresas podem atrair novos 

segmentos de mercado aumentando o 

alcance da marca

Re-uso, reparo e 

remanufatura

4. A qualidade é garantida pelo produtor



garrafas 
= 40% para 90%

bateria de carros 
= 100% de retrorno

INCENTIVOS & LEIS

celulares

bateriais





Visão da Economia Circular Para 

eletro-eletrônicos



Visão da Economia Circular

Para 

eletro-eletrônicos

Os modelos de negócio da Economia Circular começam com o foco na 

necessidade dos clientes.  

Ao melhorar a experiência do cliente, melhoramos o relacionamento com os 

fornecedores, fortalecemos o posicionamento da marca e fidelização do cliente.

A colaboração é essencial!



ECONOMIA CIRCULAR
Novas formas de produzir, consumir e se 

relacionar.



Obrigada!
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