Mapa informativo sobre Economia Circular
Qual é a definição de economia circular?

Definição

O que podemos fazer para trabalhar de forma circular?

Um modelo econômico no qual o valor da matéria prima é mantido ou re-criado pela durabilidade e/ou reutilização
dos produtos e o crescimento é desconectado do uso exploratório dos recursos naturais.

Como organizar nossa empresa de forma circular?
Priorizar o uso de fontes renováveis de energia.
Ao comprarmos, fazemos nosso pedido da maneira mais detalhada possível e buscamos a oferta mais adequada.
Separar nossos resíduos para conservar o seu valor.
Realizar treinamentos para aprender a pensar e trabalhar de forma circular.
Flexibilizar nosso modelo empresarial para agregar valor ao capital social e natural.

Quais os objetivos de uma economia circular?
Toda atividade empresarial agrega valor ecológico e social além de valor econômico.
O sistema econômico cria riqueza a curto e médio prazo.
As matérias-primas conservam seu valor para uma utilização sempre renovada.
Recursos naturais permanecem preservados ou são recuperados.
A habitabilidade da Terra para pessoas e animais é preservada ou aumentada.

Objetivos
Modo
de trabalho

Como trabalhar para chegar a um processo de produção circular?
Pensar os projetos de desenvolvimento de produtos e serviços considerando todas as fases de seu ciclo de vida.
Fabricar produtos que são fáceis de consertar, reutilizar e desmontar.
Eliminar substâncias tóxicas do nosso processo produtivo e de nossos produtos.

Quais os princípios de uma economia circular?
Como gerar uma maior colaboração na cadeia?
Os produtos e semiprodutos conservam seu valor tanto quanto possível
Os produtores permanecem responsáveis por seus produtos durante todas as fases da vida do produto.
Os produtos são projetados e fabricados de maneira que as partes possam ser reutilizadas com alto valor.
Os produtos duram tanto quanto possível e têm para isso a qualidade de utilização necessária.
É aplicado trabalho para se manter o valor dos (semi) produtos.
As empresas trabalham juntas em cadeias, entre cadeias e entre setores para manter o valor.
As matérias-primas permanecem conservadas em seus ciclos
As matérias-primas de origem natural e técnica têm cada qual seu ciclo próprio e diferenciado.
Os processos cíclicos naturais servem como exemplo para a instituição de ciclos econômicos.
Produtores e consumidores evitam os efeitos negativos sobre o ambiente natural e social
Os parceiros em uma cadeia de produção partilham as despesas e receitas da cadeia de maneira justa.
A energia é inteiramente oriunda de fontes renováveis, tais como energia solar e calor terrestre.
Os produtos são tanto quanto possível produzidos nas proximidades do usuário.

Trabalhando com parceiros nas cadeias produtivas compartilhando bens e serviços.
Construindo relações de longo prazo com nossos clientes para um maior conhecimento de suas necessidades.
Compartilhando nosso conhecimento com todos que possam utilizá-lo.
Utilizamos padrões compartilhados entre nossas cadeias ou setor para criarmos juntos ainda mais valor.

O que é a
economia circular
e o que ela pode
significar para
nossa empresa?

Quais são as principais prós e contras do trabalho circular para nossa empresa?
Aumentamos nossa competitividade e nos tornamos mais resilientes
Minimizamos nossa dependência em relação a matérias-primas que se tornam escassas e caras e a
volatilidade do mercado.
Construímos relações de longo prazo com nossos clientes, o que aumenta nossa competitividade.
Redesenhar produtos, serviços e processos produtivos, o que nos torna imune ao futuro.
Geramos valor dentro e fora da empresa passando uma imagem positiva ao mercado.
PRÓS

Aumentamos nossa qualidade e reduzimos nossos custos
Utilizamos nosso expertise para fornecer a melhor qualidade possível, o que nos dá orgulho do nosso trabalho.
Economizamos em nossos custos reutilizando o valor de produtos anteriormente produzidos.

A idealização e construção de uma economia circular continuam em desenvolvimento
A definição de economia circular é aberta e não pertence a ninguém.
Uma economia circular é um meio e não um objetivo, e pode assumir diversas formas.

Princípios
Quais são as possibilidades de lucro possíveis para nossa empresa em uma economia circular?

Prós
e contras

Surgem novos riscos
Aumentamos o risco empresarial porque construímos uma nova cadeia com novos parceiros.
Como donos de produtos perdemos rendimento mas mantemos o custo quando um cliente vai à falência.

Podemos oferecer serviços a clientes para apoiar o trabalho circular
CONTRAS

Além de produtos, também fornecemos os serviços relacionados e manutenção.
Financiamos ou seguramos produtores circulares, pois eles têm muita necessidade de capital.

Mudar para uma nova maneira de trabalho é algo que custa tempo e dinheiro.
A qualidade mais alta de nossos produtos e acordos na cadeia de produção pode aumentar nosso preço de custo.
Devido ao aumento da durabilidade dos produtos circulares, novos mercados podem não ser atingidos.
Nossa oferta circular pode estar avançada para a demanda do mercado.

Podemos facilitar a utilização duradoura e otimizada de produtos
Vendemos a utilização de um produto aos clientes, não o próprio produto (a luz e não a lâmpada).
Ganhamos com troca e distribuição de produtos e serviços, através de plataformas e construção de leasing.
Nos direcionamos à manutenção de produtos para estender sua duração e melhorar seu desempenho.
Alugamos meios, serviços, imóveis e pessoas de que dispomos a outras partes.
Podemos recuperar semiprodutos e matérias-primas para utilização renovada

Nosso preço de custo pode aumentar e perder antigos clientes

Possibilidades
de lucro

Recuperamos e vendemos semiprodutos e matérias-primas oriundos de reciclagem, fluxos residuais ou lixo.
Ganhamos com a organização de retorno de produtos após utilização por clientes próprios ou de terceiros.
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Esclarecimento
Esse mapa informativo se destina a todos os funcionários de pequenas e médias empresas. O conteúdo deste mapa foi elaborado com base
em pesquisa da literatura e colaboração com peritos e usuários finais. Agradecemos a todos que colaboraram com nosso trabalho intelectual.
O pensamento sobre a economia circular nunca termina. Sua opinião será sempre bem-vinda: hallo@circulairondernemen.nl
Mais informações sobre o empreendedorismo circular e exemplos inspiradores podem ser encontrados aqui: www.circulairondernemen.nl
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