ECONOMIA CIRCULAR 2031

ROTAS ESTRATÉGICAS
PARA O FUTURO DA
INDÚSTRIA PARANAENSE
VISÃO

ECONOMIA CIRCULAR 2031

Ser referência nacional em Economia Circular orientada à
competitividade e sustentabilidade

ROADMAP
CURTO PRAZO • 2019 a 2021

FATORES CRÍTICOS
Ações

ARTICULAÇÃO
Abrange questões ligadas ao
estreitamento de relações das
empresas paranaenses do setor com
seus diferentes stakeholders, como
academia, instituições de ciência
e tecnologia, cadeia produtiva e
governo. Além disso, compreende
aspectos relacionados à representação
política e defesa de interesses.

O PROJETO
Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense 2031 é um exercício prospectivo,
desenvolvido pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema Fiep), com
enfoque multissetorial, abrangência estadual, abordagem participativa que resulta em roadmaps
estratégicos para o tecido industrial do Paraná.

Fundamentadas nos aprendizados e nas conquistas do 1º Ciclo de Prospectiva Estratégica
do Paraná, as Rotas Estratégicas 2031 procuram considerar as evoluções ocorridas até o
presente momento, incorporando transformações socioeconômicas e tecnológicas em curso,
reconhecendo aquilo que precisa ser continuado e propondo uma nova agenda de ações
convergentes para o desenvolvimento industrial sustentável do Paraná.

Construir coletivamente uma reflexão prospectiva
para os setores, as áreas e os segmentos industriais
identificados como promissores no estudo
Setores Portadores de Futuro 2015-2025.
Revisitar as Rotas Estratégicas já existentes,
buscando entender os caminhos já percorridos
e quais novos precisam ser trilhados.
Desenhar visões de futuro para os setores,
as áreas e os segmentos selecionados
como promissores para o estado.
Identificar barreiras e fatores críticos de sucesso
para o alcance das visões de futuro desejadas.

Estratégia circular

Constituir câmara temática de Economia Circular no
Sistema Fiep

Todos

ART 02

Criar canal de comunicação direto entre diferentes
stakeholders

Todos

Estabelecer critérios de circularidade para aprovação
de planos de negócios apoiados pelo Sistema S

Todos

ART 03

ART 04

CIN 02

Criar certificação de profissionais especializados em
Economia Circular

CIN 03

Estabelecer programa de formação de lideranças em
Economia Circular

CIN 04

Implementar programa de formação e capacitação
continuada em Economia Circular para agentes da
reciclagem

Todos
Todos
Todos

Gestão de
resíduos
Gestão de
resíduos

CIN 07

Todos

Instituir programas de formação e capacitação
continuada em Economia Circular para pequenos
empresários

Todos

CIN 08

Desenvolver programas de formação em design circular

Design

Desenvolver indicadores para
acompanhamento e monitoramento das
ações expressas nos planos elaborados.

CIN 09

Ofertar cursos sobre Economia Circular a professores
da rede pública estadual

Todos

Identificar tendências e tecnologias-chave para a indústria do Paraná.

CIN 10

Desenvolver conteúdos formativos para educadores,
gestores e influenciadores digitais

Todos

Elaborar mapas com as trajetórias possíveis e
desejáveis para cada um dos setores, áreas e
segmentos industriais portadores de futuro.

CIN 11

Produzir estudos e pesquisas sobre a utilização de
resíduos da construção civil

Induzir a constituição de governança para
cada rota, com vistas a articular a caminhada
conjunta rumo ao futuro desejado.

CIN 12 Criar glossário virtual com principais práticas circulares

Elaborar agenda convergente de ações
de todas as partes interessadas para
concentração de esforços e investimentos.

Estratégia circular

Elo

CIN 13

Gestão de
resíduos
Todos

Desenvolver mapeamento de atores estratégicos em
Economia Circular

Todos

Direcionamento

Ações

Estratégia circular

Elo

ART 05

Instalar escritório virtual de aconselhamento
técnico e jurídico para atividades circulares

Todos

ART 08

Estabelecer pacto estadual
pela Economia Circular

Todos

ART 06

Instituir câmara de apoio técnico às
iniciativas circulares

Todos

ART 09

Todos

Constituir fórum interinstitucional de
Economia Circular

Estabelecer comissão
parlamentar de Economia
Circular na Assembleia
Legislativa

Todos
Fundar associação
paranaense de empresas
integradas pela Economia
Circular

Todos

ART 07

Gestão de
resíduos

Reativar Bolsa Integrada de Resíduos Sólidos

CIN 06 Criar programas de educação socioambiental voltados
à Economia Circular

Engloba o conjunto de
conhecimentos e informações
inerentes à Economia Circular.
Compreende também o
desenvolvimento intelectual de
atores para atuação na área.

Direcionamento

Ações

LONGO PRAZO • 2027 a 2031

ART 10

CIN 05 Conceber programa de formação e capacitação
orientado à gestão de resíduos da construção civil

C A P I TA L
INTELEC TUAL

Elo

ART 01

CIN 01 Constituir banco de talentos em Economia Circular

A iniciativa possui como propósito central a sinalização de caminhos de construção do futuro
desejado para os setores, as áreas e os segmentos identificados como promissores para a
indústria do Paraná. Sua abordagem metodológica é alicerçada nos pressupostos da prospectiva
estratégica e no método roadmapping.

OBJETIVOS

Direcionamento

MÉDIO PRAZO • 2022 a 2026

CIN 14

CIN 28 Identificar gargalos de
infraestrutura para o
desenvolvimento da
Economia Circular

Mapear iniciativas e projetos circulares
existentes em âmbito estadual

Todos

CIN 15

Elaborar estudo detalhado sobre modelos
de negócios circulares

Todos

CIN 16

Mapear experiências brasileiras sobre
reciclagem de resíduos

Gestão de
resíduos

CIN 29 Mapear processos
industriais circulares

CIN 17

Produzir mapeamento de resíduos com
potencial utilização na indústria

Gestão de
resíduos

CIN 30

CIN 18

Realizar levantamento de produtos e serviços
circulares com potencial de escala

Produção

CIN 19

Realizar prospecção tecnológica e
mercadológica orientada à Economia Circular

Todos

CIN 20

Estabelecer sistema de bolsas nacionais e
internacionais sobre Economia Circular

Todos

CIN 21

Criar mestrado e doutorado profissional
interdisciplinar em Economia Circular

Todos

CIN 22

Introduzir princípios da Economia Circular em
currículos do Ensino Superior

Todos

CIN 23 Introduzir princípios da Economia Circular no
currículo escolar do Ensino Fundamental e Médio

Todos

CIN 24

Instituir programa de cooperação e
intercâmbio internacional

Todos

CIN 25

Criar métricas e indicadores para avaliação da
circularidade da economia paranaense

Todos

CIN 26

Estabelecer métricas e indicadores para
avaliação da circularidade do setor público

Todos

CIN 27 Criar grupo de trabalho para mensurar impactos
econômicos e sociais da Economia Circular

Todos

Produção

Elaborar matriz de
insumo-produto
com encadeamentos
produtivos circulares

Todos

CIN 31 Criar escola de negócios
circulares

Todos

Todos



COMO LER O MAPA

PDI&T12

VISÃO DE FUTURO

PDI&T01

Criar feira de negócios e tecnologias circulares

Todos

PDI&T08

Elaborar estratégia estadual de CT&I em
Economia Circular

Todos

PDI&T02

Estabelecer prêmio de inovação em Economia
Circular

Todos

PDI&T09

Ampliar linhas de pesquisas sobre
Economia Circular em cursos de pós-graduação

Todos

Realizar roadshows sobre Economia Circular

Todos

Explicita o posicionamento a ser alcançado pela
Economia Circular considerando o horizonte
temporal de 2031.

AÇÕES
Explicitam as iniciativas
de curto, médio e longo
prazos necessárias
para a transformação
da situação atual e o
caminho em direção à
visão de futuro.

FATORES CRÍTICOS
DE SUCESSO
Traduzem questões centrais que
precisam ser trabalhadas por meio
de ações transformadoras.

PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO,
INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA
Diz respeito ao conjunto de aspectos
científicos, tecnológicos e inovativos
necessários ao desenvolvimento de
produtos e serviços circulares.

PDI&T03
PDI&T04

Realizar hackatons orientados à produção de
produtos e serviços circulares

PDI&T10

Todos

Todos

Criar editais de pesquisa sobre Economia Circular

Todos
PDI&T14

PDI&T11
PDI&T05

Formar grupos de pesquisa voltados ao
desenvolvimento de produtos e serviços
circulares

PDI&T13

Criar plataforma sobre ações de pesquisa,
desenvolvimento e inovação circulares

Todos
PDI&T15

PDI&T06

Lançar editais específicos para financiar livros e outras
publicações sobre Economia Circular

Todos

PDI&T07

Instituir parcerias público-privadas para fomento de
pesquisas circulares aplicadas

Todos

Criar banco de
protótipos com
fabricação digital em
formato open source

Design

Instalar espaços
de criatividade,
aprendizado e inovação
aberta direcionados
à Economia Circular
(FabLab)

Todos

Credenciar instituições
EMBRAPII de Economia
Circular

Todos

Criar Hub Senai de
Economia Circular

Todos

LEGENDA
Mostra os critérios utilizados para
qualificar as ações.

LEGENDA

DIRECIONAMENTO
Indica a direção da ação.

Horizontal
Direcionada a
todos os elos
da cadeia.

Vertical
Direcionada
a um ou dois
elos da cadeia.

ESTRATÉGIA CIRCULAR
Destaca a estratégia circular
favorecida pela ação.

Regenerar
Visa regenerar
e restaurar o
capital natural.

Compartilhar
Objetiva maximizar
a utilização
de ativos.

Otimizar
Busca otimizar
o desempenho
do sistema.

Ciclar
Procura manter
produtos e materiais
em ciclos.

Virtualizar
Pretende deslocar o
uso de recursos com
tecnologias virtuais.

Trocar
Tenta selecionar
adequadamente produtos,
recursos e tecnologias.

ELO
Mostra o segmento
da cadeia circular
contemplado pela ação.

Design
Referente à concepção de
forma e funcionalidade
do produto.

Produção
Relativo à fabricação
e elaboração de
bens e serviços.

Gestão de resíduos
Relacionado à coleta, ao
tratamento e à destinação
de materiais descartados.

Consumo
Direcionado à
utilização ou aquisição
de bens ou serviços.

Todos
Voltado a todos
os segmentos.

POR QUE ECONOMIA CIRCULAR?

ECONOMIA CIRCULAR 2031

De acordo com a Ellen MacArthur Foundation, entidade responsável por cunhar os principais
conceitos da área, a Economia Circular se apresenta como uma alternativa que busca dissociar os
processos produtivos do consumo de recursos finitos. Nesse sentido, a Economia Circular pode
ser definida como uma estratégia, aplicável a qualquer tipo de atividade econômica, que defende
a preservação do valor de matérias-primas, a otimização de recursos e a eliminação de resíduos.
Ao pressupor a ruptura do modelo linear, baseado na extração, na transformação e no descarte,
a Economia Circular favorece a implantação de processos em que materiais são extraídos e
consumidos de forma eficiente e, sem perda da qualidade, recolocados na produção. Sob essa
perspectiva, os recursos não são entendidos como custos, sendo preservados e, depois de
utilizados, reinseridos contínua e indefinidamente no processo produtivo. Na Economia Circular,
portanto, desperdício é transformado em ativo, rejeitos são capitalizados, recursos são tratados
eficientemente e produtos são reciclados ou recondicionados.

CURTO PRAZO • 2019 a 2021

FATORES CRÍTICOS

Direcionamento

Ações

Em função de tais características, a Economia Circular foi eleita pelo Sistema Fiep como essencial
para o desenvolvimento industrial do Paraná. Assim, ainda que não tenha sido originalmente
selecionada entre os “Setores Portadores de Futuro”, a estratégia vem ganhando espaço na agenda
global ao incentivar a criação de novos modelos de negócios e ao promover a “modernização” de
conceitos, como desenvolvimento sustentável, economia verde e logística reversa. Nesse sentido,
tornou-se imperativo a elaboração de uma rota estratégica específica sobre a área.

MÉDIO PRAZO • 2022 a 2026

Estratégia circular

Elo

MER 01

Elaborar guia virtual com boas práticas circulares

Todos

MER 02

Criar selo de certificação circular

Todos

MER 03

Realizar benchmarking competitivo, funcional e de
cooperação

Todos

MER 04

Conceber plataforma de financiamento coletivo ou
crowdfunding direcionada a soluções circulares

Todos

Implementar programa de incubação e aceleração
para startups em Economia Circular

Todos

MER 06

Constituir canais de e-commerce circular

Todos

MER 07

Criar plataforma dedicada à redução do desperdício
de alimentos

Economia linear

Ações

Direcionamento

LONGO PRAZO • 2027 a 2031
Estratégia circular

Elo

Ações

MER 12

Criar metas de geração de resíduos domiciliar
por pessoa/família

Gestão de
resíduos

MER 13

Instituir padrões mínimos para produção e
utilização de fertilizantes orgânicos oriundos
de resíduos

Gestão de
resíduos

MER 14

Determinar metas de longo prazo para
aumentar a reciclagem de embalagens

Gestão de
resíduos

MER 15

Estabelecer metas de longo prazo para
aumentar a reciclagem de resíduos urbanos

Gestão de
resíduos

Definir metas de longo prazo para redução de
descarte

Gestão de
resíduos

MER 17

Estipular requisitos mínimos para segurança
no desmantelamento, na reutilização e na
reciclagem de produtos

Gestão de
resíduos

MER 18

Criar estruturas de coworking produtivo
para desenvolvimento de novos produtos,
processos e serviços

Todos

Instituir plataforma virtual para
monitoramento de informações sobre
Economia Circular

Todos

MER 23

MER 24

MERCADO
Melhoria de design

Envolve aspectos relacionados
às perspectivas de desempenho
econômico, financeiro e
mercadológico dos negócios circulares.
Adicionalmente, congrega fatores que
buscam gerar informações para novos
entrantes na área.

ECONOMIA CIRCULAR

Recursos
investidos

0

0

Resíduos
gerados

Gestão de
resíduos

MER 19

MER 08

Conceber plataforma digital sobre economia
compartilhada

Todos

QUER SABER MAIS SOBRE
ECONOMIA CIRCULAR?

MER 09

Elaborar plano de comunicação setorial

Todos

MER 10

Produzir plano de marketing setorial

Todos

Como a Economia Circular é uma estratégia ainda embrionária no Brasil e no mundo, estudos
sistematizados sobre sua situação atual são escassos ou inexistentes. Buscando preencher essa
lacuna, o Sistema Fiep, por meio do Observatório Sistema Fiep, se debruçou sobre o desafio de
verificar o estado da arte da área ao lançar a publicação “Elementos de Economia Circular”.

MER 11

Realizar campanhas de conscientização sobre
Economia Circular

Tempo de permanência dos recursos
Fonte: UNIDO. Circular Economy. Vienna: 2017.

Elaborado a partir da compilação de mais de 50 documentos de diferentes instituições, – como
Fundação Ellen MacArthur, Fórum Econômico Mundial, Nações Unidas, Comissão Europeia,
McKinsey, PcW e Confederação Nacional da Indústria – o estudo apresenta uma sistematização
didática da bibliografia sobre a Economia Circular em escala nacional e internacional.

MER 20

Gestão de
resíduos

Design

POL 04 Estabelecer incentivos fiscais para criação de
empresas de reciclagem, tratamento de resíduos e
efluentes

Gestão de
resíduos

POL 05 Instituir incentivos fiscais para iniciativas de
compartilhamento de produtos e serviços
POL 06

POLÍTICA DE
E S TA D O

Criar incentivos fiscais para adoção de fontes
renováveis de energia

POL 07 Conceber incentivos fiscais para reúso de águas
residuais

Abarca o conjunto de programas, ações
e medidas legais tomadas pelo Estado
que visam assegurar e incentivar o
desenvolvimento da área.

POL 08 Estabelecer incentivos fiscais para processamento de
matérias-primas críticas (como resíduos eletrônicos,
pilhas e baterias)

EXECUÇÃO

SISTEMA FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DO
PARANÁ – SISTEMA FIEP

OBSERVATÓRIO
SISTEMA FIEP

Edson Luiz Campagnolo
Presidente do Sistema Fiep
José Antonio Fares
Superintendente do Sesi e IEL
no Paraná e Diretor Regional
do Senai no Paraná
Irineu Roveda Junior
Superintendente Corporativo
do Sistema Fiep

Coordenação Executiva
Marilia de Souza
Coordenação Técnica
Ariane Hinça Schneider
Raquel Valença
Organização Técnica
Michelli Gonçalves Stumm
Liderança Técnica
Michelli Gonçalves Stumm
Carla Adriane Fontana Simão
Autoria
Michelli Gonçalves Stumm
Raquel Valença
Maicon Gonçalves Silva
Mariana Fantini
Marilia de Souza

POL 11

Mobilização e Moderação
Angelo Guimarães Simão
Ariane Hinça Schneider
Camila Rigon Peixoto
Carla Adriane Fontana Simão
Emily Bosch
Josias Rickli Neto
Letícia Barreto Maciel Nogueira
Marina Ferreira de Castro Wille
Marcos Paulo Rosa
Wanessa Priscila David do Carmo

Desenvolvimento Web
Adriana Cristina Becegato
Paulo Eduardo Monteiro
Kleber Eduardo Nogueira Cioccari

POL 13

Estabelecer critérios de reciclagem,
biodegradabilidade e presença de substâncias
perigosas de produtos plásticos

Gestão de
resíduos

Estabelecer tarifas diferenciadas para grandes
geradores de resíduos sólidos

POL 14 Retirar bitributação de produtos oriundos da
reciclagem

POL 17

POL 18

Todos

Instituir linhas de crédito e fomento
específicas para o desenvolvimento de
produtos e serviços circulares

Todos

Alterar critérios de comercialização de
tecnologia do Código Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Todos

Criar processo simplificado para abertura de
empreendimento circular

Todos

Todos

Produção

POL 20

Estabelecer renda mínima aos catadores
de resíduos

Todos

Inserir critérios de circularidade na
Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei nº 12.305/10)

Todos

Revisar legislação sanitária para permitir uso
de insumos circulares

Todos

POL 23

Elaborar plano de disseminação regional de
biorrefinarias

Produção

POL 24

Estabelecer programa de gerenciamento de
resíduos da construção civil

Gestão de
resíduos

Gestão de
resíduos

POL 25

Criar incentivos fiscais para implementação
de condomínios verdes

Design

Todos

POL 26

Gestão de
resíduos

Estabelecer incentivos fiscais para
implementação de distritos de simbiose
industrial

POL 27

Reduzir imposto de importação sobre
“equipamentos circulares”

Todos

Instaurar incentivos fiscais para utilização de
agregados recicláveis na construção civil

POL 16

Criar linhas de fomento para aquisição
de equipamentos, insumos e tecnologias
circulares

Instituir critérios de circularidade em
licitações e compras públicas

Gestão de
resíduos

POL 12 Conceber contrapartidas ambientais como critério
para concessão de benefícios tributários

Revisão
Mirian de Brito

MER 22

POL 19

Gestão de
resíduos

POL 10 Criar incentivos fiscais para startups circulares

REALIZAÇÃO

Produção

Todos

Gestão de
resíduos

POL 09 Instituir incentivos fiscais para reaproveitamento de
matérias-primas de baixo valor de mercado

CRÉDITOS

Desenvolver normas de qualidade para
matérias-primas secundárias

Design

POL 03 Conceber incentivos fiscais para design e concepção
de produtos e serviços circulares

Para ter acesso ao
documento na íntegra:

MER 21

POL 15

POL 02 Criar incentivos fiscais para concepção e adoção de
novas tecnologias de reciclagem

Tais conteúdos foram apresentados previamente aos participantes do painel de especialistas que
puderam utilizar o documento como um dos inputs para a tomada de decisão e elaboração do
Roadmap de Economia Circular 2031.

Gestão de
resíduos

POL 21

POL 22

Criar projeto-piloto de
simbiose industrial em
municípios paranaenses
de médio porte

Elo

Gestão de
resíduos

Desenvolver
plantas industriais
demonstrativas sobre
aplicação de práticas
circulares

Todos

Criar operações regionais
para reciclagem
especializada de plástico

Gestão de
resíduos

MER 26

Estabelecer orientações
para processos de
demolições, incluindo
manuseio de resíduos e
avaliação ambiental de
edifícios

Gestão de
resíduos

MER 27

Criar sistema integrado de monitoramento
e negociação de resíduos, materiais e
componentes

Consumo

POL 01 Instituir critérios de diferenciação tributária para
produtos de vida útil “mais alargada”

Organizado em treze capítulos, o documento “Elementos de Economia Circular” buscou descrever:
(i) o conceito; (ii) a origem; (iii) os princípios; (iv) as características e os objetivos; (v) os motivos
para transição circular; (vi) o potencial; (vii) os benefícios econômicos, ambientais, empresariais
e sociais; (viii) a transição circular; (ix) as aplicações em atividades econômicas; (x) as escalas de
aplicações; (xi) os vetores de desenvolvimento; (xii) as barreiras impeditivas; (xiii) as questões
reflexivas para a atuação das empresas, do Estado e da academia.

MER 16

Estratégia circular

MER 25

Produção mais limpa

MER 05

Direcionamento

MER 28

Elaborar requisitos de
design circular para
produtos elétricos e
eletrônicos

Design

Instituir programa de
mineração urbana para
recolhimento pós-consumo de produtos
eletroeletrônicos

Gestão de
resíduos

POL 28 Implementar programa
de energia solar
fotovoltaica em prédios
públicos

Produção

POL 29 Criar programa estadual
de transferência
de tecnologia para
Economia Circular

Todos

POL 30 Elaborar marco
regulatório em
Economia Circular

Todos

POL 31 Conceber plano de
adequação regulatória
aos preceitos da
Economia Circular

Todos

POL 32 Elaborar plano estadual
para reutilização de
águas residuais

Gestão de
resíduos

POL 33 Conceber plano estadual
de Economia Circular

Todos

POL 34 Revisar plano estadual de
logística reversa

Gestão de
resíduos

Gestão de
resíduos
Todos

Gestão de
resíduos

Editoração
Ramiro Pissetti
Projeto Gráfico e Diagramação
Katia Villagra

LEGENDA

DIRECIONAMENTO
Indica a direção da ação.

Horizontal
Direcionada a
todos os elos
da cadeia.

Vertical
Direcionada
a um ou dois
elos da cadeia.

ESTRATÉGIA CIRCULAR
Destaca a estratégia circular
favorecida pela ação.

Regenerar
Visa regenerar
e restaurar o
capital natural.

Compartilhar
Objetiva maximizar
a utilização
de ativos.

Otimizar
Busca otimizar
o desempenho
do sistema.

Ciclar
Procura manter
produtos e materiais
em ciclos.

Virtualizar
Pretende deslocar o
uso de recursos com
tecnologias virtuais.

Trocar
Tenta selecionar
adequadamente produtos,
recursos e tecnologias.

ELO
Mostra o segmento
da cadeia circular
contemplado pela ação.

Design
Referente à concepção de
forma e funcionalidade
do produto.

Produção
Relativo à fabricação
e elaboração de
bens e serviços.

Gestão de resíduos
Relacionado à coleta, ao
tratamento e à destinação
de materiais descartados.

Consumo
Direcionado à
utilização ou aquisição
de bens ou serviços.

Todos
Voltado a todos
os segmentos.

