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 Entendendo o contexto 

 

 A Nova Economia do Plástico e suas ambições 

 

 Os 3 passos para a transição  

 

Aprendizado Brasil 



NOSSA MISSÃO 
Impulsionar  a transição para a 

Economia Circular  

no Brasil. 
Desde 2015 

Elo independente com flexibilidade e habilidade para 

falar com todos os elos da cadeia 



EDUCAÇÃO DESIGN ESTRATÉGIA CIDADES ARTICULAÇÃO 

NOSSO FOCO:  

projetos co-criados e adaptados a realidade brasileira 
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”Em 2050 teremos  

mais plástico do que  

peixes no Oceano” 



0,9% 2,9% 

7 Days of Garbage,  

Photographer Gregg Segal 

25% 2050 
70% 





Michael Braungart 

Será  

que estamos  

protegendo o  

meio ambiente se 

 destruirmos menos? 



Riscos Emergentes  
Mudancas Climáticas 



Patricia Spinoza 
Executive Secretary of UN Climate Change since 2016 

Every single one of our 

discussions leading up to and at 

COP25 must be substantial.  

They must matter. 

They must reach decisions.  

They must advance the process. 

We need a systemic change! 

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. 

 

Governments must reconsider their climate change 

strategies with the Circular Economy in mind. 



Um olhar além do fluxo de materiais e reciclagem. 

PRÉ-USO US

O 

PÓS-USO PRÉ-USO US

O 

PÓS-USO 

Manter e criar valor  
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Economia Circular  

O mais importante não é o que você já 

tem, mas é onde você quer chegar! 



PRODUTO 

= 

SERVIÇO 

PRODUTO + 

SERVIÇO 

USUÁRIO CONSUMIDOR 



15 35 

Paulo Polman 

Unilever 

 

“Precisamos urgentemente transformar o fluxo de 

materiais em torno das embalagens de plástico se 

queremos continuar a nos beneficiar desta versátil 

matéria prima. Precisamos implementar ações 

para o re-design, re-uso e reciclagem”. 









Ser eficiente, respeitar o meio 

ambiente e ser socialmente 

responsável não garante a 

sobrevivência   

do negócio.  
Um novo  

mindset de  

negócios. 



REAVALIAR 

O PROCESSO PRODUTIVO 

 

REVER 

VALORES E RELAÇÕES 

REDEFINIR 

PRODUTOS E SERVIÇOS 



Click to edit Master subtitle style 

Palestrante 

A nova economia do plástico 



2015 

The Circular Economy Package gives a clear 

signal to economic operators that the EU is 

using all the tools available to transform 

its economy,  

opening the way to  

new business opportunities  

and boosting competitiveness.  

The proposals cover the full lifecycle:  

from production and consumption 

 to waste management and 

 the market for secondary raw materials. 



Se quisermos aumentar 

a 

 taxa de reciclagem  

devemos pensar menos 

em reciclagem e  

mais em design. 
 

 

 

 

 

Sandy Rodgers 

 The New Plastic Economy  



Criar um uso eficiente do plástico pós 

consumo 

Reduzir drasticamente o 

vazamento de resíduos 

plásticos para o meio ambiente 

e outras externalidades 

negativas 

Desconectar a produção de 

plásticos de fontes fósseis 

 – buscar fontes renováveis 

As 3 ambições 

Source: The New Plastics Economy 

 – Rethinking the Future of Plastics,  

EllenMacArthur Foundation, 2017  









Re-write the rules 

of global resource 

management 

Plastic can never  

become waste 



Design e 

performance  

Construção de 

parcerias 

Geração de  

valor 

1 

2 3 

Os 3 passos para a transição 
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http://www.bbc.com/news/magazine-35605927 

http://www.bbc.com/news/magazine-35605927
http://www.bbc.com/news/magazine-35605927
http://www.bbc.com/news/magazine-35605927






ECONOMIA CIRCULAR 
Um novo olhar 

 

Novas formas  

de produzir,  

consumir  

e se relacionar. 



Click to edit Master subtitle style 

Palestrante 

Aprendizado 



OS 3 GRANDES MARCOS DE 2018  





“Vale ressaltar que a Abiquim incentiva o 

desenvolvimento da Economia Circular em 

todas as cadeias da Indústria Química. 

Reduzir a geração e recuperar o valor 

intrínseco dos resíduos pós-consumo deve 

ser uma prioridade de todos.”  

 “Viewing plastic as waste is not acceptable. We 

need to view it as an economic resource. In a 

circular economy, we all need to think about how 

we can use this valuable resource over and over 

again,”  

Haley Lowry, Global Sustainability & End 
User Marketing Director at Dow. 

https://www.dow.com/en-us


Um pacote com mil unidades 

de canudos biodegradáveis 

custa R$ 170. O de plástico, 

com a mesma quantidade, sai 

a R$ 6.  



”QCP will product 

plastics that can be 

used in high end 

applications by using 

the latest proven 

technologies” 

 

”Develop PP e PE 

grades and 

compounds together 

with brand owners 

and converters based 

on market needs” 



5 4 3 2 1 

Intermediário 

independente  

Base para a 

transição 

Ser a prova do 

futuro 

CONEXÕES EDUCAÇÃO CRIAÇÃO DE VALOR PESSOAS ECOSSISTEMAS 

Confiança e 

transparência  

Compromisso, 

coragem e 

esforço coletivo 

Criação de um  

ecossistema favorável 



Olhar ampliado… 

tipos de transação 

relações comerciais 

novo modelo de produtividade 

mudança de responsabilidade 

fluxos de materiais 

design de produto 



Courage isn’t the lack of fear. It’s being afraid and doing it anyway.  
People say that is the people who give them the courage; it’s not something ingrained in 

them, necessarily. It’s the entire system that says, “I got you.” They do it for each other.   

That’s why they run into battle. It’s not different for a business. It’s not the absence of 

problems;  

it’s how we respond to them. And we respond to them as a team. 

Simon Sinek 



Exchange4Change Brasil economiacircularbr 

econcircularbr Núcleo de Economia Circular 

Obrigada! 

beatriz@e4cb.com.br 

Beatriz Luz 

Nossa entrevistada, Beatriz Luz, fundadora da 

Exchange4Change Brasil , salienta no vídeo 

abaixo a importância, por exemplo, da 

concepção de embalagens plásticas 

desenhadas a fim de aumentar os índices de 

reciclagem para seu reaproveitamento nas 

empresas, com foco na sustentabilidade. 

http://e4cb.com.br/?lang=pb

