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Os direitos autorais desta Lista de Indicadores, incluindo a Lista de Definições aqui mencionada, 
são de propriedade da Fundação Ellen MacArthur (‘Fundação’). Os indicadores desta lista foram 
criados apenas com o objetivo de gerar uma pontuação para uma organização de acordo com o 
Método Circulytics da Fundação (e sem qualquer outra finalidade). Nenhum indicador deve ser 
tirado do contexto desta lista como um todo.

Os indicadores obrigatórios estão marcados com um asterisco 
vermelho*
Qualquer indicador não obrigatório deixado em branco ou não respondido na íntegra afetará 
negativamente a sua pontuação, o que, por sua vez, afetará a pontuação geral da empresa.

Exibição de indicadores para avaliação
A exibição dos Temas de Resultados (6-11) e indicadores depende das respostas às questões 
apresentadas em 0. Informações Gerais. Uma ilustração de fluxograma em Introdução ao 
Método (Apêndice 2) descreve quais perguntas devem ser exibidas, dadas as escolhas feitas 
nas 0. Informações Gerais. Você pode selecionar a resposta por subunidade no Indicador 0f, 
onde as subunidades, coletivamente, são partes exaustivas de toda a sua empresa (por exemplo, 
unidades de negócios ou regiões). 

Os indicadores que serão exibidos adicionalmente para as subunidades são marcados abaixo 
como SUBUNIDADE

Tipos de Indicadores
Os indicadores usados para ponderar as respostas estão marcados abaixo como PONDERAÇÃO

Os indicadores usados para a pontuação da empresa estão marcados abaixo como PONTUAÇÃO

Para obter mais detalhes sobre a metodologia de ponderação, veja a Introdução ao Método. 

Opções de Respostas
A maioria dos indicadores de pontuacão abaixo têm um diagrama de pizza ao lado de 
cada opção de resposta para representar o percentual de pontuação concedido a cada 
opção de resposta.                                                                                                                    

50%

 

Evidência de apoio 
Ao fim de cada indicador, você terá a oportunidade de fornecer a justificativa para suas 
respostas e incluir um link ou um anexo com a evidência de apoio. Isso sera utilizado para 
analisar seus resultados.

Idiomas
Ao fazer login em sua conta, você pode escolher visualizar os indicadores do Circulytics em 
inglês, chinês, espanhol ou português. Se a visualização for em um idioma diferente do inglês, 
os comentários de apoio e os documentos de referência deverão ser adicionados em inglês para 
que possam ser interpretados.

Definições
Todas as definições podem ser encontradas na Lista de Definições.
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Exemplos
Todos os exemplos podem ser encontrados na Lista de Exemplos.

Embalagem 
A embalagem deve ser incluída no escopo ao responder a todos os indicadores relativos aos 
fluxos de produtos e materiais e design do produto. Isso significa qualquer embalagem usada 
para adquirir materiais ou produtos e para vender seus produtos, bem como resíduos de 
embalagens criados por suas operações. 

Ativos Imobilizados
Os ativos imobilizados utilizados nas operações da sua empresa (por exemplo, edifícios de 
escritórios e equipamentos de TI) não estão no escopo dos indicadores do Tema 6. Produtos 
e Materiais estão no escopo dos indicadores do Tema 8. Ativos Imobilizados. Ativos de 
propriedade de sua empresa, mas usados por clientes (por exemplo, paletes reutilizáveis 
empregados em um modelo de negócio de Produto como Serviço) estão incluídos no escopo do 
Tema 6. Produtos e Materiais.

Água
Os fluxos de água para processos operacionais (por exemplo, água de resfriamento ou água 
usada nos processos que não é incorporada aos produtos e materiais, como água usada para 
tingimento) devem ser contabilizados no Tema 9. Água. A água fornecida para ser incorporada 
aos produtos deve ser contabilizada nas entradas de água, mas não nas saídas de água (esta 
massa é incorporada aos fluxos de saída de produtos e materiais). Os materiais com um certo 
teor de água (por exemplo, madeira, produtos agrícolas) são totalmente creditados no Tema 6. 
Produtos e Materiais. Consulte as Diretrizes de Água no Apêndice da Lista de Definições para 
mais detalhes sobre como contabilizar a água no Circulytics.

 
Resumo das mudanças 
no Circulytics 2.0
• A lista de classificação de setores foi atualizada no Sistema de Classificação de Setor do 

Circulytics para facilitar o uso.

• A escala que traduz a pontuação percentual geral em pontuação alfabética foi modificada 
para seguir uma escala linear que reflete melhor as escalas de pontuação convencionais.

• Os indicadores na categoria Viabilizadores são basicamente os mesmos da Circulytics 1.0 
com algumas pequenas alterações nas definições.

• A categoria Resultados foi dividida em seis temas: Produtos e Materiais; Serviços; Ativos 
Imobilizados; Água; Energia; e Finanças.

• Água é um tema completamente novo no Circulytics 2.0 e tem o intuito de capturar a 
circularidade dos fluxos de água em certos setores com uso intensivo de água (veja o 
Mapeamento da Classificação de Setores).

• Os indicadores nos outros temas relativos aos Resultados foram atualizados para serem mais 
descritivos e intuitivos, com opções específicas de resposta.

• O Circulytics 2.0 está disponível em chinês, espanhol e português.
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INFORMAÇÕES GERAIS
0a. Nome da empresa*

0b. Localização da sede*

0c. Regiões de atividade comercial* 
(todas as atividades, incluindo fornecimento, fabricação e vendas)

0d. Número total de colaboradores*

0e. Descrição da empresa*
Forneça um breve resumo da sua empresa em 1.000 caracteres ou menos.

 
0f. Deseja responder em nome de toda a empresa ou por 
subunidades?*
A seleção por subunidade (no máximo 9) permite que você responda a vários indicadores 
separadamente por unidades definidas do seu negócio (ou seja, aos indicadores marcados 
abaixo com “Subunidade”). Essa opção é útil quando partes da sua empresa são 
significativamente diferentes na forma como usam materiais, na classificação de setor ou na 
região de atividade, entre outros motivos. 
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0g. Em nome de quantas subunidades você deseja responder?*

0h. Liste todas as unidades pelas quais você deseja responder* 
 
 
 
 
 
 

 
0h (continuação). As suas subunidades representam toda a empresa?*
ATENÇÃO: Caso não representem, não poderemos gerar um cartão de pontuação para a empresa 
como um todo, e você receberá cartões de pontuação apenas para cada uma das subunidades.

0i. Faturamento total do exercício mais recente (moeda nativa)*

0j. Faturamento total do exercício mais recente (dólares americanos)*

0k. Setor primário da empresa*
•  Se não tiver certeza, selecione a classificação que melhor descreva o maior segmento de suas 

práticas comerciais e forneça detalhes por escrito.

• Mesmo que você tenha optado por responder em nome de várias subunidades e esses segmentos 
de sua empresa sejam diferentes uns dos outros, a seleção do setor de sua empresa deve ser a que 
melhor descreva o maior segmento de sua empresa.

• Nota: o setor selecionado influenciará quais temas da categoria Resultados serão exibidos e como 
suas opções de resposta serão ponderadas (veja a Introdução ao Método para obter mais detalhes).

• Veja o Mapeamento de Classificação de Setores do Circulytics para uma lista completa das indústrias. 

SUBUNIDADE

SUBUNIDADE
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0l. Sua empresa produz diretamente a energia que é vendida aos 
clientes?
Essa questão só será exibida se uma “Empresa de Energia” for selecionada na questão 0k. 
Veja o Mapeamento da Classificação de Setores.

0m. Qual das seguintes afirmações descreve melhor como sua 
empresa usa os produtos e materiais em processos comerciais?*
• Se sua empresa possui vários negócios com opções diferentes de uso de materiais, é 

recomendável responder em nome das subunidades no indicador 0f.

• Note que os ativos imobilizados utilizados nas operações da sua empresa (por exemplo, 
prédios de escritórios e equipamentos de TI) não estão no escopo deste indicador.

• Os ativos imobilizados que forem de propriedade da sua empresa, mas forem usados por 
clientes (por exemplo, paletes reutilizáveis usados em um modelo de negócio de Produto 
como Serviço), estão incluídos no escopo deste indicador.

• Os serviços vendidos pela sua empresa que incluem fluxos de materiais estão incluídos no 
escopo deste indicador.

• Para ver uma ilustração dos dois ciclos de materiais, consulte o diagrama sistêmico da 
economia circular na Introdução ao Método (p. 16). 

1 Usa ambos os produtos e os materiais adequados para o ciclo técnico e para o biológico

2 Usa apenas os produtos e os materiais adequados para o ciclo técnico

3 Usa apenas os produtos e os materiais adequados para o ciclo biológico

4 Não usa produtos ou materiais diretamente (a empresa só oferece serviços sem fluxos de 
materiais) 

0n. Quais tipos de serviços sua empresa vende?*
• Este indicador só é exibido se sua empresa tiver fluxo de materiais (0m). Caso contrário 

considera-se que se trata de uma empresa de serviços e não precisamos fazer essa pergunta.

• Selecione todas as opções aplicáveis.

•  Sua resposta a este indicador determinará a exibição dos indicadores no Tema 6. Produtos e 
Materiais e Tema 7. Serviços.

1 Serviços com fluxo de materiais, quando a sua empresa é proprietária dos materiais (por 
exemplo, uma empresa que possui e aluga mobília)

2 Serviços com fluxo de materiais, quando sua empresa não é proprietária dos materiais 
(por exemplo, uma empresa que faz manutenção de hardware de TI de propriedade de 
terceiros)

3 Serviços sem fluxo de materiais (por exemplo, consultoria)

4 Nenhum serviço

SUBUNIDADE

SUBUNIDADE

SUBUNIDADE
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0o. Informe a porcentagem de receita anual total que vem dos 
serviços da sua empresa.*

0p. Sua empresa vende produtos físicos?*
• Esse indicador só será exibido se sua empresa tiver fluxo de materiais (0m) e a opção 

“Serviços com fluxo de materiais – quando sua empresa não é proprietária dos materiais” for 
selecionada para o indicador 0n.

•  O objetivo desse indicador é determinar se algum indicador do Tema 6. Produtos e Materiais 
será exibido.

SUBUNIDADE

SUBUNIDADE
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Categoria:
Viabilizadores
Todos os indicadores Viabilizadores serão exibidos para todas as empresas e ponderados 
da mesma forma, não importando as opções selecionadas em Informações Gerais. Se você 
optou por responder em nome das subunidades, todos os indicadores desta categoria estarão 
disponíveis para serem respondidos para as subunidades, com exceção dos indicadores do Tema 
1. Estratégia e Planejamento e do indicador 5e do Tema 5. Engajamento Externo, que só poderá 
ser respondido para a empresa como um todo.

Tema 1. 
Estratégia e Planejamento

PONTUAÇÃO 1a. Quão central é a economia circular na pauta do seu CEO? 

0% 1 Não é mencionada em comunicações externas

33%

2 Algum conceito relevante (por exemplo, circulação de materiais, um novo modelo de 
negócios que segue os princípios da economia circular, reconhecendo que a solução não 
é só a eficiência de recursos) foi mencionado nos últimos 12 meses em comunicações 
externas

67%
3 A economia circular foi explicitamente mencionada como prioridade estratégica uma vez 

nos últimos 12 meses em comunicações externas 

100%
4 A economia circular foi explicitamente mencionada como prioridade estratégica diversas 

vezes nos últimos 12 meses em comunicações externas 

PONTUAÇÃO 1b. O gerenciamento de riscos da sua organização inclui riscos 
e oportunidades relacionados à transição para uma economia 
circular e os riscos de permanecer em uma economia linear? 

0% 1 Não

33% 2 Sim, para algumas partes da organização

67% 3  Sim, para a maior parte da organização

100% 4  Sim, para toda a organização
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PONTUAÇÃO 1c. Sua estratégia está alinhada a se tornar uma organização 
mais circular?

0% 1 Não há menções relevantes à economia circular

50%
2 Algum conceito relevante (por exemplo, circulação de materiais, novos modelos de 

negócios que seguem os princípios da economia circular, não só a eficiência de recursos) 
é mencionado como parte das prioridades estratégicas

100%
3 A economia circular é explicitamente mencionada como parte das prioridades 

estratégicas

PONTUAÇÃO 1d. Você tem metas mensuráveis de economia circular?

0% 1 Nenhuma meta

25%
2 As metas estão sendo desenvolvidas para um conceito relevante (por exemplo, circulação 

de materiais) ou para a economia circular explicitamente

50% 3 Metas foram desenvolvidas para toda a organização, mas não são metas SMART

75% 4 Metas SMART foram desenvolvidas para toda a organização

75%
5 Metas SMART foram desenvolvidas para toda a organização e, mais detalhadamente, por 

subunidade (por exemplo, unidade de negócios ou região).

5%
 

cada

Selecione todas as que se aplicam:   

 ◦ Inovação (incluindo design)

 ◦ Estratégia corporativa

 ◦ Gerenciamento da cadeia de suprimentos (incluindo compras)

 ◦ Gerenciamento de produção (fábrica ou processo)

 ◦ Vendas e marketing

 ◦ Gerenciamento de contas (relacionamento com os clientes)

 ◦ Economia circular/ departamento de sustentabilidade ou equivalente  

 ◦ Outro(s): ______
 

Caso selecione a opção 5, escreva suas respostas aqui:
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PONTUAÇÃO 1e. Os itens a seguir estão disponíveis publicamente (por 
exemplo, no relatório anual)?

50% • Estratégia de economia circular: 

50% • Metas mensuráveis de economia circular: 

 
 

PONTUAÇÃO 1f. Você tem um plano de implementação da economia circular?

0% 1 Não

20%
2 Um plano de implementação está sendo desenvolvido para um conceito relevante (por 

exemplo, circulação de materiais) ou para a economia circular explicitamente 

40%
3 Foi desenvolvido um plano de implementação que não atinge um nível de detalhe 

acionável (ou seja, não descreve responsável, linha do tempo, necessidade de recursos, 
pré-requisitos ou possíveis obstáculos) 

60%
4 Foi desenvolvido um plano de implementação detalhado para cada departamento/ 

unidade de negócios/região relevante com definição de responsável, linha do tempo, 
necessidade de recursos, pré-requisitos e possíveis obstáculos 

80%
5 Foi desenvolvido um plano de implementação detalhado como prioridade fundamental a 

ser (em parte) implementada nos próximos 12 meses

100%
6 Foi iniciada a execução de um plano de implementação da economia circular e o plano 

será periodicamente revisado
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Tema 2. Inovação
SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

2a. Até que ponto suas funções de inovação estão orientadas 
no sentido de desenvolver produtos/ serviços/ modelos de 
negócios alinhados com os princípios da economia circular? 
(por exemplo, desenvolvimento de estratégias, pesquisa, treinamento, infraestrutura e sistemas 
para inovações em economia circular)

0% 1  O apoio à inovação para economia circular não foi planejado 

25%
2  Departamentos de inovação foram revistos para se prepararem para a inovação em 

economia circular 

50%
3  Estamos implementando mudanças na função de inovação para apoiar os projetos de 

inovação em economia circular (por exemplo, investimento em sistemas, infraestrutura, 
pesquisa e treinamento vinculados à inovação)

75%
4 Projetos de inovação em economia circular estão em andamento, mas nem todos os 

trabalhos de inovação têm os princípios da economia circular incorporados a eles

100%
5 Todos os aspectos dos trabalhos de inovação têm os princípios da economia circular 

incorporados a eles (por exemplo, indicadores de desempenho da economia circular 
são usados para analisar todos os projetos de inovação, ampliação dos projetos-
piloto existentes e futuras inovações em economia circular são apoiadas por meio de 
financiamento e recursos consistentes)
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Tema 3. 
Pessoas e Competências

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

3a. Até que ponto a estratégia e os planos de implementação da 
economia circular são comunicados internamente? 

0% 1  Não são comunicados

25%
2 A base conceitual da visão e estratégia de economia circular é comunicada internamente 

com os líderes das unidades de negócio ou equivalente 

50%
3 Líderes das unidades de negócio ou equivalente são ativamente envolvidos durante o 

desenvolvimento da estratégia e dos planos de implementação da economia circular 

75%
4  As implicações da estratégia e dos planos de implementação da economia circular para 

unidades individuais do negócio ou equivalente são comunicadas internamente 

100% 5 Idem ao item acima, com implicações de papéis e responsabilidades comunicadas 
internamente 

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

3b. Até que ponto são oferecidos treinamentos relacionados à 
economia circular na sua empresa? 

0% 1 Não são oferecidos 

25%
2 São disponibilizados cursos não personalizados sobre princípios, conceitos e exemplos 

de casos de economia circular, mas sem especialização adicional (por exemplo, uma 
introdução online à economia circular)

50%
3  São disponibilizados cursos personalizados sobre implementação da economia circular 

em uma função específica ou em uma unidade de negócio 

75% 4  Concluir os cursos personalizados é obrigatório para partes da organização

100% 5  Concluir os cursos personalizados é obrigatório para toda a organização 
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

3c. Em quais departamentos há pelo menos um cargo com 
dedicação  equivalente a meio período voltado à implementação 
da economia circular? (Pode ser distribuído entre várias 
pessoas.) Selecione todas as opções aplicáveis 

20%

cada

1 Inovação (incluindo design)

2 Estratégia corporativa

3  Gerenciamento da cadeia de suprimentos (incluindo compras)

4  Gerenciamento de produção (fábrica ou processo)

5  Vendas e marketing

6  Gerenciamento de contas (relacionamento com os clientes)

7  Economia circular/departamento de sustentabilidade ou equivalente 

8 Outros (x5)

 
 
 

Caso selecione a opção 8, escreva suas respostas aqui: 
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Tema 4. Operações
SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

4a. Até que ponto existem sistemas digitais e de TI adequados 
para apoiar modelos de negócios, produtos ou serviços 
circulares? 
Veja o recurso adicional: Ellen MacArthur Foundation circular procurement toolkit 
(por exemplo, inscrição habilitada para IoT, plataformas de revenda, monitoramento de resíduos, 
monitoramento de utilização de ativos, software para fabricação). Selecione a opção que melhor 
reflete a empresa como um todo ou a subunidade em questão.

0%
1  Não há planos em vigor para reformular os sistemas existentes ou formular novos 

sistemas que apoiem modelos, produtos ou serviços de negócios circulares 

25%
2 Os sistemas existentes estão sendo revistos para preparar a transição a modelos, 

produtos ou serviços de negócios circulares 

50%
3  Os sistemas existentes foram revistos e/ou novos sistemas estão sendo projetados para 

preparar a transição a modelos, produtos ou serviços de negócios circulares 

75%
4  Foi iniciada a reformulação dos sistemas existentes ou o desenvolvimento de novos 

sistemas para apoiar modelos, produtos ou serviços de negócios circulares 

100% 5  Todos os sistemas são adequados para modelos de negócios, produtos ou serviços 
circulares 

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

4b. Até que ponto os processos estão configurados para apoiar 
modelos de negócios, produtos ou serviços circulares? 
(por exemplo, processo de fabricação, processo de aquisição, programa de reparos). Selecione a 
opção que melhor reflete a empresa como um todo ou a subunidade em questão.

0%
1 Não há planos em vigor para reformular os sistemas existentes ou formular novos 

processos que apoiem modelos, produtos ou serviços de negócios circulares  

25%
2  Os processos existentes estão sendo revistos para preparar a transição a modelos, 

produtos ou serviços de negócios circulares  

50%
3 Os processos existentes foram revistos e/ou novos processos estão sendo projetados 

para preparar a transição a modelos, produtos ou serviços de negócios circulares 

75%
4  Foi iniciada a reformulação dos processos existentes ou o desenvolvimento de novos 

processos para apoiar modelos, produtos ou serviços de negócios circulares 

100% 5  Todos os processos são adequados para modelos, produtos ou serviços de negócios 
circulares 
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

4c. Até que ponto existem ativos imobilizados adequados para 
apoiar modelos de negócio, produtos ou serviços circulares? 
(por exemplo, infraestrutura de logística reversa, ativos de fábrica que coletam coprodutos/
resíduos, ativos que permitem o uso de materiais alternativos). Selecione a opção que melhor 
reflete a empresa como um todo ou a subunidade em questão.

0%
1 Não há planos em vigor para reformular infraestruturas existentes ou formular novas 

infraestruturas que apoiem modelos de negócio, produtos ou serviços circulares 

25%
2  A infraestrutura existente está sendo revista para preparar a transição a modelos de 

negócios, produtos ou serviços circulares   

50%
3 As infraestruturas existentes foram revistas e/ou novas infraestruturas estão sendo 

projetadas para preparar a transição a modelos de negócios, produtos ou serviços 
circulares 

75%
4  A reformulação das infraestruturas existentes ou o desenvolvimento de novas 

infraestruturas já foi iniciada para apoiar modelos de negócio, produtos ou serviços 
de negócios circulares

100% 5  Todos as infraestruturas são adequadas a modelos de negócio, produtos ou serviços 
circulares  
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Tema 5.  
Engajamento Externo

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

5a. Até que ponto você se envolve com os fornecedores para 
aumentar o fornecimento com base nos princípios da economia 
circular (incluindo fornecedores de materiais/ produtos/ ativos 
imobilizados, bem como fornecedores com os quais você se 
envolve no final do processo de uso de materiais/ produtos/ 
ativos imobilizados)? 
Veja o recurso adicional: Ellen MacArthur Foundation circular procurement toolkit 

0% 1  Não há interações envolvendo a economia circular como tema

20% 2 Há interações ad hoc envolvendo a economia circular como tema    

40%

3 Há interações ad hoc envolvendo a economia circular como tema E TAMBÉM o 
desenvolvimento de um plano para um programa que usa princípios da economia circular 
(por exemplo, projetar insumos materiais para produtos criados de acordo com os 
princípios da economia circular)

60%
4  Há um programa em andamento com um ou mais fornecedores que usa os princípios da 

economia circular 

80%
5 Há um programa em andamento com um ou mais dos cinco principais fornecedores 

em termos de massa (ou receita quando se refere a serviços) que usa os princípios da 
economia circular 

100%
6  Os requisitos para fornecedores baseados nos princípios da economia circular estão em 

vigor, e são especificados nos contratos, de um ou mais dos cinco principais fornecedores 
em termos de massa (ou receita quando se refere a serviços)

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

5b. Até que ponto você se engaja com os clientes em relação ao 
avanço do tema da economia circular? 

0% 1  Não há interações envolvendo a economia circular como tema

25%
2 Há interações ad hoc envolvendo a economia circular como tema (por exemplo, circular 

design guide) 

50%

3  Há interações ad hoc envolvendo economia circular como tema E TAMBÉM o 
desenvolvimento de um programa em andamento que usa princípios da economia 
circular (por exemplo, trabalho conjunto na comunicação dos benefícios dos produtos e 
serviços baseados em princípios da economia circular)

75%
4  Há um programa em andamento que usa os princípios de economia circular com menos 

de 50% de seus clientes (por exemplo, programa de reparo, produto como serviço, 
esquema de recarga, serviço de coleta e compostagem)

100%
5 Há um programa em andamento que usa os princípios de economia circular com mais de 

50% de seus clientes (por exemplo, programa de reparo, produto como serviço, esquema 
de recarga, serviço de coleta e compostagem)

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/circular-economy-procurement-framework
https://www.circulardesignguide.com/
https://www.circulardesignguide.com/
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

5c. Até que ponto você se envolve com os formuladores de 
políticas públicas para apoiar a transição para uma economia 
circular?

0% 1  Não há interações envolvendo a economia circular como tema 

33%
2 Há interações ad hoc envolvendo a economia circular como tema (por exemplo, 

fornecendo informações sobre tópicos da economia circular a formuladores de políticas 
públicas)

67%
3  Há engajamento regular com os formuladores de políticas públicas envolvendo a 

economia circular como tema 

100%
4  Há engajamento regular que já apresentaram resultados para acelerar a transição para 

uma economia circular 

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

5d. Até que ponto você se envolve com investidores e/ou 
financiadores externos em temas de economia circular?

0% 1  Não há interações envolvendo a economia circular como tema 

33% 2  Há interações ad hoc envolvendo a economia circular como tema 

67%
3 Há interações ad hoc envolvendo a economia circular como tema E TAMBÉM o 

desenvolvimento de um plano para um programa de financiamento específico para a 
economia circular

100%

4  Há um programa em andamento sobre financiamento específico para a economia circular 
(por exemplo, relatórios regulares para os investidores sobre os impactos da economia 
circular na empresa ou a garantia de condições favoráveis de empréstimo devido ao 
alinhamento com a economia circular)

PONTUAÇÃO 5e. Você está associado ou ativamente evolvido com iniciativas 
relacionadas à economia circular?  

Selecione “associação” 33%  ou “engajamento ativo” 67%  para todas as opções aplicáveis:

1 Ellen MacArthur Foundation Business Network (antiga Rede CE100)

2 Iniciativa de Alimentos da Fundação Ellen MacArthur

3 Make Fashion Circular

4 Compromisso Global por uma Nova Economia do Plástico

5  Plataforma de Aceleração da Economia Circular (PACE)

6  Programa Factor10 do WBCSD

7  Outros (listar)
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Caso selecione a opção 7, escreva suas respostas aqui
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Categoria: 
Resultados
A exibição de indicadores individuais de Resultados depende de a empresa/subunidade vender 
serviços e/ou produtos, utilizar materiais adequados para o ciclo técnico e/ou biológico e da 
classificação do setor:

• Serviços

 ◦  Todas as empresas que vendem serviços visualizarão o Tema 7. Serviços, sejam ou não 
provedoras de serviços puros ou com fluxo de materiais.

• Materiais técnicos versus materiais biológicos

 ◦ Dependendo do tipo de fluxo de materiais que sua empresa tiver, apenas os indicadores 
relevantes para esse tipo de material no Tema 6. Produtos e Materiais serão exibidos.

• Fluxo de materiais e propriedade (veja a Figura 1)

 ◦ Os indicadores 6a-6h se aplicam aos fluxos de produtos e materiais de propriedade da 
empresa.

 ◦ Os indicadores 6a iii-iv, 6d e 6e se aplicam também a serviços relacionados a fluxos de 
produtos e materiais que não são de propriedade da empresa (por exemplo, reparo de 
carros).

• Classificação de Setores (veja o Mapeamento da Classificação de Setores)

 ◦ Somente empresas de setores com consumo intensivo de água visualizarão o 
Tema 9. Água. 

 ◦ Somente os produtores de energia visualizarão os indicadores 10c e 10d no 
Tema 10. Energia.

 ◦  Somente instituições financeiras visualizarão o Tema 11. Finanças.
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Tema 6. 
Produtos e Materiais
Este tema só será exibido se a empresa (ou subunidade) lida com fluxos de materiais. Indicadores 
sobre produtos e materiais adequados para o ciclo biológico e/ou técnico, especificamente, só 
serão exibidos se a empresa (ou subunidade) responder que está lidando com tais fluxos de 
materiais. Esse tema não será exibido para provedores de energia ou instituições financeiras.

A FIGURA 1 MOSTRA COMO OS INDICADORES SÃO EXIBIDOS NO TEMA 6 COM BASE NO 
FLUXO DE PRODUTOS E MATERIAIS.

PROCESSOS

= 6a(i, ii), 6b, 6c = 6a(iii, iv) = 6d, 6e = 6f, 6g, 6h

SAÍDA DE 
MATERIAIS

PRODUTOS
(incluindo embalagens)

Resíduos e
coprodutos do 
processamento

de materiais
(incluindo embalagens)

ENTRADA DE 
MATERIAIS

(incluindo embalagens)

 
Figura 1a. Para empresas que fabricam produtos e materiais e para empresas que vendem 
serviços com produtos e materiais de sua propriedade, todos os indicadores no Tema 6 serão 
exibidos. 

Resíduos e
coprodutos do 
processamento

 de materiais
(incluindo embalagens)

= 6a(iii, iv)

= 6d, 6e
Resíduos/coprodutos do processamento de materiais 
(por exemplo, peças descartadas do reparo)

SAÍDA DE 
MATERIAIS

PROCESSOS

 
Figura 1b. Para empresas que vendem serviços envolvendo materiais que são de propriedade 
dos consumidores (ex. reparo de carros), somente os indicadores sobre a saída de resíduos e 
coprodutos serão exibidos no Tema 6.
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SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

6a. Parte 1. Informe a massa anual total de entrada de produtos e 
materiais adequados para o ciclo técnico (toneladas métricas)*
• Você deve incluir todos os fluxos de materiais (incluindo embalagens, incluindo a água 

integrada, excluindo a água usada nas operações)

• Você deve incluir ativos imobilizados de propriedade da sua empresa, mas usados pelos 
clientes (por exemplo, paletes reutilizáveis usados em um modelo de negócios de produto 
como serviço).

• Você deve excluir os ativos imobilizados usados nas operações da sua empresa (por 
exemplo, prédios de escritórios e equipamentos de TI).

 

SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

6a. Parte 2. Informe a massa anual total de entrada de produtos 
e materiais adequados para o ciclo biológico (toneladas 
métricas)*
• Você deve incluir todos os fluxos de materiais (incluindo embalagens, incluindo a água 

integrada, excluindo a água usada nas operações).

• Você deve incluir ativos imobilizados de propriedade da sua empresa, mas usados pelos 
clientes (por exemplo, paletes reutilizáveis usados em um modelo de negócios de produto 
como serviço).

• Você deve excluir os ativos imobilizados usados nas operações da sua empresa (por 
exemplo, prédios de escritórios e equipamentos de TI). 

SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

6a. Parte 3. Informe a massa anual total de saída de produtos e 
materiais adequados para o ciclo técnico (toneladas métricas)*
• Você deve incluir todas as saídas de materiais referentes a produtos (incluindo água 

integrada), coprodutos e resíduos.

• Você deve incluir ativos imobilizados de propriedade da sua empresa, mas usados pelos 
clientes (por exemplo, paletes reutilizáveis usados em um modelo de negócios de produto 
como serviço).

• Você deve excluir os ativos imobilizados usados nas operações da sua empresa (por 
exemplo, prédios de escritórios e equipamentos de TI).
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SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

6a. Parte 4. Informe a massa anual total de saída de produtos 
e materiais adequados para o ciclo biológico (toneladas 
métricas)*
• Você deve incluir todas as saídas de materiais referentes a produtos (incluindo água 

integrada), coprodutos e resíduos.

• Você deve incluir ativos imobilizados de propriedade da sua empresa, mas usados pelos 
clientes (por exemplo, paletes reutilizáveis usados em um modelo de negócios de produto 
como serviço).

• Você deve excluir os ativos imobilizados usados nas operações da sua empresa (por 
exemplo, prédios de escritórios e equipamentos de TI).

 

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

6b. Para produtos e materiais adequados ao ciclo técnico, qual 
porcentagem (em massa) do fluxo de entrada (material físico 
que entra em seus processos de fabricação) é:
Informe o valor por unidade de massa. Por exemplo, produtos que consistem em 50% de 
conteúdo reciclado contariam como 50% de entrada não virgem. Este indicador exclui materiais 
utilizados para serviços que não sejam de propriedade da empresa (por exemplo, manutenção 
de hardware de TI de propriedade de terceiros).

100% • Não virgem (incluindo produtos e materiais reutilizados e reciclados)

50% • Virgem, mas renovável e de origem regenerativa (apresentar evidências)

40%
• Virgem, mas renovável e de origem sustentável (materiais e produtos de origem sustentável 

que não chegam a ser regenerativos)

0% • Nenhuma das anteriores (virgem e de origem não sustentável ou regenerativa)

0% • Dado não disponível
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

6c. Para produtos e materiais adequados para o ciclo biológico, 
qual porcentagem (em massa) de seu fluxo de entrada é:
• Esse indicador exclui materiais para a produção de energia que não atendem às condições de 

qualificação para a recirculação de nutrientes. 

• Esse indicador exclui materiais usados para serviços que não são de propriedade da empresa 
(ex. manutenção de hardware de TI de propriedade de terceiros).

• Informe o valor por unidade de massa. Por exemplo, produtos que consistem em 50% de 
conteúdo de origem sustentável contariam como 50% de origem virgem, mas sustentável.

100%
• Provenientes dos fluxos de coprodutos/resíduos que vieram originalmente de materiais 

virgens de origem regenerativa OU sustentável 

100% • Proveniente dos fluxos de coprodutos/resíduos 

100% • Virgem, mas renovável e de origem regenerativa (apresentar evidências)

80%
• Virgem, mas renovável e de origem sustentável (esta categoria diz respeito a materiais de 

origem sustentável, mas que não chegam a ser regenerativos)

0% • Nenhuma das anteriores (virgem e de origem não sustentável ou regenerativa)

0% • Dado não disponível

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

6d. Qual porcentagem (em massa) do seu fluxo total de saída 
de produtos e materiais adequados para o ciclo técnico é de 
resíduos ou coprodutos que vão para aterro ou incineração (e, 
portanto, não são recirculados)?
• O fluxo total de materiais incluis produtos, embalagens, resíduos e coprodutos adequados ao 

ciclo técnco (MTEC)

• Os resíduos ou coprodutos se referem a todos os resíduos e coprodutos que são adequados 
ao ciclo técnico que são perdidos da economia entuanto os produtos e materiais estão em 
seus processos (WTEC) [6d=WTEC/MTEC]

• O escopo deste indicador inclui fluxos de materiais utilizados em serviços que não são de 
propriedade da empresa (por exemplo, resíduos dos serviços de reforma).
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

6e. Qual porcentagem (em massa) do seu fluxo total de saída 
de produtos e materiais adequados para o ciclo biológico é de 
resíduos ou coprodutos que vão para aterro ou incineração e, 
portanto, não são recirculados?
• As opções para manter na economia os materiais adequados para o ciclo biológico que 

são resíduos ou coprodutos são a compostagem, digestão anaeróbia e outras formas 
de recirculação de nutrientes (por exemplo, utilizando fibras extraídas de coprodutos 
alimentares na produção têxtil).

• O escopo desse indicador inclui fluxos de materiais utilizados em serviços que não são 
de propriedade da empresa (por exemplo, resíduos de serviços de processamento de 
alimentos).

• A saída total de materiais inclui produtos, embalagens, resíduos e cproodutos adequados 
para o ciclo biológico (MBIO)

• Os resíduos ou coprodutos se referem a todos os resíduos e coprodutos adequados ao 
ciclo biológico que se perdem da economia enquanto os produtos e materiais são de sua 
responsabilidade (WBIO) [6e=WBIO/MBIO]

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

6f. Parte 1. Qual a porcentagem (em massa) de produtos físicos 
desenvolvidos de acordo com os princípios da economia 
circular? Selecione todos os que se aplicam e informe a 
porcentagem (em massa) nos campos a seguir.
• Mesmo que um produto atenda a vários critérios de uma categoria, conte cada produto 

somente uma vez em cada categoria.

• Diferentes produtos podem atender a diferentes critérios. Selecione todos os que se aplicam 
à empresa como um todo. 

• Para embalagens plásticas, use as definições do Compromisso Global.

Categoria 1: Durante o uso
Os produtos precisam ser usados pelo seu cliente – os produtos usados em suas próprias 
operações são categorizados como ativos imobilizados e estão contemplados no Tema 8.

 □ Longevidade: Projetado para manutenção, longevidade e durabilidade de maneira que 
incentiva um uso mais prolongado do que o padrão da indústria na prática e em escala (por 
exemplo, comercializando o reparo em vez da substituição, design atemporal com opções de 
materiais duráveis) E de tal forma que não comprometa o tratamento circular no fim da vida 
funcional

 □ Reusabilidade: Projetado para usos múltiplos, de forma a garantir o reuso na prática e em 
escala (por exemplo, mercados secundários, sistemas de reuso de embalagens, design 
padronizado)

 □ Reparabilidade: Projetado para reparo de maneira que utiliza os sistemas existentes para 
reparos na prática e em escala (por exemplo, rede de oficinas de reparo, serviço de reparo 
próprio). Exemplos de opções de design são: Design modular / sensores de manutenção 
preditiva integrados, diagnóstico de reparo etc. / Projetado com direito a ser reparado por 
terceiros / Projetado para remanufatura / Uso de materiais padronizados em todo o setor 

 □ Materiais de origem biológica cultivados regenerativamente

Porcentagem de produtos (em massa) projetados usando os princípios que você selecionou. 
Conte cada produto apenas uma vez, mesmo se vários princípios se aplicarem:
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Categoria 2: Fim da vida funcional
 □ Design para desmontagem (por exemplo, identificação de componentes de produto, design 

modular, conexões reversíveis)

 □ Projetado para remanufatura / reforma (por exemplo, design modular)

 □ Projetado para reciclagem (por exemplo, baixa complexidade de materiais, baixa toxicidade, 
facilidade de separação de materiais), quando o reuso e a reparabilidade não forem opções 
viáveis, de tal forma que use os sistemas de reciclagem existentes que operam na prática e 
em escala

 □ Projetado para recirculação de nutrientes que atenda às condições de qualificação (por 
exemplo, ser próprio para compostagem e digestão anaeróbia) de maneira que use sistemas 
na prática e em escala

Porcentagem de produtos (em massa) criados de acordo com os princípios que você selecionou. 
Conte cada produto apenas uma vez, mesmo se vários princípios se aplicarem: 

 

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

6f. Parte 2. Para produtos que não atendem aos requisitos de 
design de produtos circulares em nenhuma das duas categorias 
acima, qual porcentagem de seus produtos físicos (em massa) 
foi projetada para permitir que seus clientes melhorem o 
desempenho da economia circular de seus produtos? Selecione 
todos os que se aplicam e informe a porcentagem em massa nos 
campos a seguir.
• Mesmo que um produto atenda a vários critérios de uma categoria, conte cada produto 

somente uma vez em cada categoria.

• Diferentes produtos podem atender a diferentes critérios. Selecione todos os que se 
apliquem à empresa como um todo. 

• Esses produtos são considerados necessários durante a transição, mas eventualmente 
precisarão ser descontinuados: não são totalmente circulares em si, mas são projetados para 
permitir a economia circular por terceiros. 

Os produtos precisam ser usados pelo seu cliente – os produtos usados em suas próprias 
operações são categorizados como ativos imobilizados e estão contemplados no Tema 8.

 □ Projetado para prevenir resíduos e poluição (por exemplo, sistema inteligente de coleta de 
resíduos)

 □ Projetado para aumentar a longevidade de outros produtos de maneira que não 
comprometa o tratamento circular no fim da vida funcional (por exemplo, peças de 
reposição, ferramentas de reparo, manuais de reparo)

 □  Projetado para aumentar o rendimento da reciclagem (quantidade e qualidade) (por 
exemplo, materiais que separam os adesivos do papelão)

 □  Projetado para permitir o retorno seguro de nutrientes para a bioeconomia (por exemplo, 
tecnologia de recuperação de nutrientes)

 □  Projetado para aumentar o uso de energia renovável de origem regenerativa (por exemplo, 
soluções de armazenamento de energia) 

Porcentagem de produtos (em massa) criados de acordo com os princípios que você selecionou. 
Conte cada produto apenas uma vez, mesmo se vários princípios se aplicarem:
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

6f. Parte 3. Seus fluxos de saída de materiais (todos os produtos, 
coprodutos, resíduos e materiais usados nos processos) contêm 
alguma substância definida na lista do Programa de Produtos 
Certificados Cradle to Cradle, Lista de Substâncias Restritas 
(RSL) em quantidades acima da concentração máxima permitida 
(ppm)?
Listas relevantes: Lista principal de todos os fluxos de materiais; Lista de Nutrientes Biológicos 
de materiais adequados para o ciclo biológico; outras adições para Produtos Infantis, Produtos 
Formulados de Consumo, Têxteis, Vestuário e Joalheria. 

0% Sim ou dado não disponível

100% Não

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

6g.  Qual porcentagem (em massa) de seus produtos e materiais 
adequados para o ciclo técnico são recirculados na prática 
das seguintes maneiras (contando apenas o primeiro ciclo de 
recirculação após o uso inicial):
As respostas para as opções a seguir devem representar a porcentagem dos materiais 
recirculados na prática, e não a porcentagem de material que foi projetada para ser recirculada. 
Responder com precisão a esta pergunta pode exigir o rastreamento do produto / material, 
principalmente se os produtos não forem mais propriedade da empresa. 

100% Reuso/redistribuição       

Reforma/remanufatura

80% Setor que não está no início da cadeia 
       

100%
     

Setor que está no início da cadeia

Reciclagem

40% Setor que não está no início da cadeia
       

100%
     

Setor que está no início da cadeia

Recirculação de nutrientes que atenda às condições de qualificação (por exemplo, ser próprio 
para compostagem e digestão anaeróbia)

40% Setor que não está no início da cadeia
       

100%
     

Setor que está no início da cadeia

0% Nenhuma das anteriores (por exemplo, aterro, incineração, perda não intencional)

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-restricted-substances-list-rsl
https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-restricted-substances-list-rsl
https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-restricted-substances-list-rsl
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0%
Dado não disponível

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

6h. Para produtos que são recirculados por meio do reuso, qual 
o número médio de utilizações dos seus produtos antes de eles 
atingirem o fim do uso?
Forneça uma análise mais detalhada dos produtos e seu número médio de ciclos de reuso/
reforma.  
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Tema 7. Serviços
Este tema só será exibido se a empresa comercializar serviços. Esse tema não será exibido para 
provedores de energia ou instituições financeiras (Mapeamento da Classificação de Setores).

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

7a. Parte 1. Qual porcentagem da sua receita de serviços é 
proveniente de serviços circulares? 
Informe a porcentagem para todos os que se aplicam, mas não duplique as contagens nas 
respostas.
Note que o escopo deste indicador é a receita gerada pelos serviços. Serviços que não geram 
receita, como programas comunitários, podem ser aplicáveis ao indicador 5e.  

Consultoria e apoio empresarial
 □  Serviços de assessoria para auxiliar empresas na transição a uma forma circular de fazer 

negócios

 □  Facilitar a colaboração entre organizações para ajudar a transição a uma forma circular de 
fazer negócios

 □  Educação do consumidor / usuário sobre economia circular (por exemplo, campanhas para 
explicar o valor dos produtos reformados)

 □  Serviços de design para economia circular (por exemplo, design de produtos para 
aumentar a vida útil, design modular para reforma e reparo etc.)

 □ Certificação de produção regenerativa (por exemplo, Regenerative Organic Certified)

 □ Serviços de assessoria financeira no contexto da economia circular

Porcentagem da sua receita de serviços proveniente de serviços circulares de “Consultoria e 
apoio empresarial”:

 

Software
 □ Plataformas de compartilhamento, pooling e leasing

 □  Virtualização e digitalização, quando o uso de quaisquer materiais é evitado, ao invés de 
ser substituído de um material para outro  

 □  Sistemas de manutenção preditiva

 □  Monitoramento de utilização de materiais ou produtos

 □  Qualquer outra infraestrutura digital ou software que permita modelos de negócio 
circulares 

Porcentagem da sua receita de serviços proveniente de serviços circulares de “Software”:
 

mailto:https://regenorganic.org/?subject=


Circulytics® | Lista de Indicadores 29

Serviços que usam produtos
 □  Produto como serviço (por exemplo, aluguel de mobília)

 □ Pagamento por unidade de serviço (por exemplo, por quilômetro percorrido)

 □  Serviço relacionado à agricultura regenerativa (por exemplo, serviço que conecta 
agricultores regenerativos locais diretamente com restaurantes e consumidores)

 □  Fornecedores de serviços de energia renovável que não produzem a energia (por exemplo, 
corretor de energia renovável)

 □ Serviço de reuso (embalagem ou recipientes)

Porcentagem da sua receita de serviços proveniente de “Serviços circulares que usam 
produtos”:

 
 

Recirculação
 □ Reforma e manutenção (quando a propriedade do produto não muda)

 □ Gerenciamento de recompra e retomada

 □ Serviço de gerenciamento de resíduos

 □ Mercados de produtos / materiais secundários

Porcentagem da sua receita de serviços proveniente de serviços circulares de “Recirculação”:
 
 

Outro

Descreva o seu serviço de economia circular aqui: 
 
 

Porcentagem da sua receita de serviços proveniente de “Outros” serviços circulares, conforme 
descrito na caixa de texto acima: 
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

7a. Parte 2. Selecione os princípios da economia circular para 
os quais os serviços que você destacou na Parte 1 contribuem. 
Descreva o impacto e selecione todas as que se aplicam.
Note que o escopo deste indicador é a receita gerada pelos serviços, Serviços que não geram 
receita, como programas comunitários, podem ser aplicáveis ao indicador 5e.  

Eliminar resíduos e poluição desde o princípio
Todos os serviços relacionados a materiais ou produtos antes de eles serem colocados no 
mercado e que contribuem com uma economia circular. Atividades de serviço que oferecem, 
possibilitam ou facilitam:

 □ Design (como serviço) de produtos tendo em mente uma vida útil mais longa e a 
reparabilidade

 □  Solucionar desequilíbrios de oferta/demanda de materiais ou possibilitar que outros o façam 
(por exemplo, software para fabricação em tempo real) 

 □  Prevenção ou redução do acúmulo de resíduos de produtos (por exemplo, apoio comercial a 
esquemas de simbiose industrial)

Manter produtos e materiais em uso
Todos os serviços relacionados a materiais ou produtos durante ou após o seu uso que ajudem 
a manter os materiais na economia ou a manter os produtos em uso por mais tempo. Atividades 
de serviço que oferecem, possibilitam ou facilitam:

 □  Recirculação e valorização de produtos e materiais considerados resíduos para outros (por 
exemplo, marketplace para resíduos de construção)

 □  Novas opções de recirculação para produtos/serviços existentes (por exemplo, mercados 
secundários) 

 □  Compartilhamento de materiais e/ou produtos (por exemplo, produto como serviço) 

 □  Acesso a produtos duráveis e reparáveis

 □  Aumento da intensidade de uso dos ativos (por exemplo, software de monitoramento de 
utilização, plataformas de compartilhamento de ativos)

 □  Incentivo a manutenção / reparo do produto em detrimento da mudança de propriedade

 □  Acessibilidade ou fidelidade às informações de produtos/materiais em apoio à economia 
circular

 □  Incentivos financeiros para a recirculação de produtos e materiais (por exemplo, esquemas 
de recompra) 

Regenerar sistemas naturais
Todos os serviços que possibilitem a manutenção de nutrientes na (bio)economia e regenerem 
o sistema agrícola ou outros sistemas biológicos dos quais a economia depende. Atividades de 
serviço que oferecem, possibilitam ou facilitam:

 □  Fornecimento de materiais de forma regenerativa e renovável em vez de materiais finitos ou 
que não são cultivados de maneira regenerativa (por exemplo, consultoria para a cadeia de 
suprimentos) 

 □  Aumento do fluxo de nutrientes orgânicos em um ecossistema (por exemplo, serviço de 
gerenciamento de resíduos orgânicos)
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 □ Apoio a processos naturais dos ecossistemas mediante a melhoria da qualidade do solo, da 
biodiversidade etc

 □  Reversão da degradação de processos naturais do ecossistema em uma localidade definida 
(por exemplo, gestão da conservação, gestão da terra)

 □  Promoção de energias renováveis de origem regenerativa (por exemplo, melhora da 
flexibilidade da rede elétrica, soluções de armazenamento de energia)

Descreva aqui o seu impacto positivo na economia circular:
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Tema 8. 
Ativo Imobilizado (AI)
Os ativos imobilizados utilizados nas operações da sua empresa (por exemplo, edifícios de 
escritórios e equipamentos de TI) estão incluídos no escopo deste tema. Os ativos imobilizados 
de propriedade da sua empresa, mas usados por clientes (por exemplo, paletes reutilizáveis 
usados em um modelo de negócios do tipo Produto como Serviço) não estão incluídos no 
escopo deste tema.

SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

8a. Quais ativos imobilizados sua empresa possui e/ou aluga?*
• A resposta a este indicador será utilizada para definir a exibição de grupos de ativos nos 

indicadores 8b-8d.

• Mencione por escrito quaisquer ativos imobilizados que não se encaixem nos seguintes 
grupos. Essas informações não serão utilizadas na avaliação, mas serão coletadas para 
futuras iterações deste indicador.

 □ Equipamentos de TI

 □ Têxteis

 □ Mobília

 □ Edifícios

 □ Máquinas pesadas

 □ Máquinas de peso médio

 □ Máquinas leves

 □ Transporte pesado

 □ Transporte de peso médio

 □ Transporte leve

 □  Equipamentos de armazenagem
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SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

8b. Qual quantidade de ativos imobilizados sua empresa possui 
e/ou aluga?
• Na coluna “Unidades”, informe o número de itens que você possui e/ou aluga para cada 

grupo de ativos (m² para ativos do tipo “Edifícios”). Os campos deixados em branco 
serão considerados como dados indisponíveis. Se nenhuma unidade for informada para 
determinados grupos de ativos, esses grupos não aparecerão nos indicadores subsequentes 
8c e 8d. 

• Na coluna “Massa absoluta”, informe a massa total de todos os ativos dentro de cada grupo, 
caso esse valor seja conhecido. Essas informações não serão utilizadas na pontuação, mas 
sim para entender a capacidade de apresentação de dados das empresas e para futuras 
iterações dos indicadores de ativos imobilizados.

Grupo de Ativos Unidades Massa Absoluta (se conhecida)

Equipamentos de TI (1)

Número de itens

Têxteis (0,0001)

Número de itens

Mobília (0,02)

Número de itens

Edifícios (20)

m2

Máquinas pesadas (1000)

Número de itens

Máquinas de peso médio 
(250)

Número de itens

Máquinas leves (5)

Número de itens

Transporte pesado (1000)

Número de itens

Transporte de peso médio 
(500)

Número de itens

Transporte leve (50)

Número de itens

Equipamentos de 
armazenagem (0,003)

Número de itens
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

8c. Qual porcentagem (por unidades: número de items ou m2 
para edifícios) de seus ativos imobilizados é adquirida com as 
seguintes abordagens de compras circulares? Forneça os dados 
para cada uma das categorias de ativos para as quais você 
reportou números de itens na questão 8b. 
(Complete este indicador separadamente para cada uma das categorias para as quais você 
reportou números de itens na questão 8b)  

100%
Ativos de segunda mão

 
 

50%
 

Ativos novos e projetados com as seguintes abordagens de design circular:

• Durante o uso (informe a porcentagem dos ativos imobilizados adquiridos com pelo menos 
uma das seguintes abordagens de design):

 ◦ Longevidade: Projetado para manutenção, longevidade e durabilidade de tal forma que incentiva 
o uso mais prolongado na prática e em escala (por exemplo, projetado para reparo em vez 
de substituição, design atemporal com opções de materiais duráveis) E de tal forma que não 
comprometa o tratamento circular no fim da vida funcional

 ◦ Reusabilidade: Projetado para usos múltiplos, de forma a garantir o reuso na prática e em escala 
(por exemplo, mercados secundários, sistemas de reuso de embalagens, design padronizado)

 ◦ Reparabilidade: Projetado para reparo de tal forma que usa os sistemas existentes para reparos 
na prática e em escala (por exemplo, rede de oficinas de reparo, seu próprio serviço de reparo). 
Exemplos de opções de design são: Design modular / sensores de manutenção preditiva 
integrados, diagnóstico de reparo etc. / Projetado com direito de reparo por terceiros / Uso de 
materiais padronizados em todo o setor 

 ◦  Materiais de origem biológica cultivados regenerativamente

50%
• Fim da vida funcional (informe a porcentagem dos ativos imobilizados adquiridos com pelo 

menos uma das seguintes abordagens de design):

 ◦ Modelo de leasing (por exemplo, ativos que podem ser devolvidos ao final do uso)

 ◦  Design para desmontagem (por exemplo, identificação de componentes de um produto, design 
modular, conexões reversíveis)

 ◦  Projetado para remanufatura / reforma (por exemplo, design modular)

 ◦ Design para reciclagem (por exemplo, baixa complexidade de materiais, baixa toxicidade, 
facilidade de separação de materiais), ao mesmo tempo em que prioriza ciclos menores (reuso/ 
redistribuição, reforma/ remanufatura e reparo) sempre que possível, de maneira a utilizar 
sistemas de reciclagem existentes na prática e em escala 

 ◦  Projetado para recirculação de nutrientes que atenda às condições de qualificação (por exemplo, 
ser próprio para a compostagem e digestão anaeróbia) de maneira que utilize sistemas na prática 
e em escala

0% Nenhuma das anteriores

0% Dado não disponível
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

8d. Qual porcentagem (por unidades: número de itens ou m2 
para prédios) de seus ativos imobilizados são adquiridos com as 
seguintes abordagens de aquisição circular? Forneça os dados 
para cada uma das categorias de ativos para as quais você 
reportou números de items na questão 8b. 
(Complete este indicador separadamente para cada uma das categorias para as quais você 
reportou números de itens na questão 8b)  

100% Reusar/redistribuir       

 
Reformar/remanufaturar

80% Setor que não está no início da cadeia
        

100%
     

Setor que está no início da cadeia

 
Reciclar

40% Setor que não está no início da cadeia
       

100%
     

Setor que está no início da cadeia

 
 Recirculação de nutrientes que atenda às condições de qualificação (por exemplo, ser próprio 

para a compostagem e digestão anaeróbia)

40% Setor que não está no início da cadeia
       

100%
     

Setor que está no início da cadeia

0% Nenhuma das anteriores (por exemplo, aterro, incineração, perda não intencional)

0% Dado não disponível
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Tema 9. Água
• Este tema só será exibido para indústrias que normalmente estão associadas ao grande uso 

de água (veja o Mapeamento da Classificação de Setores).

• Consulte o Apêndice 1 da Lista de Definições para orientações sobre os indicadores de água.

SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

9a. Sua empresa lida com fluxos de água?*
A resposta a este indicador determina se os indicadores 9b, 9c, 9d, 9e e 9f serão exibidos ou 
não.

SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

9b. Parte 1. Informe o volume anual total de entrada de água 
(megalitros) da sua empresa.

SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

9b. Parte 2. Informe o volume anual total de saída de água 
(megalitros) da sua empresa.

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

9c. Qual porcentagem (em volume) de sua demanda de água 
anual provém de uma das seguintes fontes:

100% Coleta de precipitação 

100%
Uso de água em cascata (uso direto de águas residuais não tratadas de forma segura para o 
meio ambiente e para a saúde humana)

100% Água recirculada internamente 

100% Água não potável de áreas que não são classificadas como de estresse hídrico 

0% Nenhuma das anteriores (por exemplo, aterro, incineração, perda não intencional)
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0% Dado não disponível

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

9d. Para qual porcentagem (em volume) da sua demanda anual 
de água você identificou a necessidade de metas SMART de 
redução?

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

9e. Até que ponto vão os seus planos de extrair nutrientes 
excedentes, metais, produtos químicos, calor e recursos valiosos 
similares antes de descartar a água usada em suas operações?

0% Ainda não avaliei

25% Avaliei e atualmente estou desenvolvendo planos 

50%
Há processos em vigor para parte da água utilizada nas operações ou para alguns dos recursos 
relevantes 

75%
Há processos implantados para parte da água utilizada nas operações ou para alguns dos 
recursos relevantes 

0% Dado não disponível

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

9e (continuação). Considerando a existência de processos para 
extrair nutrientes excedentes, metais, produtos químicos, calor 
e recursos valiosos similares da água usada nas operações, a 
maioria dos recursos extraídos é posteriormente recirculada 
(por exemplo, como fertilizante, por troca de calor)? 

25% Sim

0% Não
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

9f. Qual porcentagem (em volume) da água usada anualmente 
em suas operações sai da sua infraestrutura*:
* Incluindo monitoramento e tratamento de terceiros

100% Para reuso em outro lugar (como parte da simbiose, em cascata) 

100%
Cumprindo todos os seguintes requisitos: 

• Após o monitoramento do volume 

• E monitoramento de qualidade, garantindo uma qualidade igual ou maior do que o ecossistema 
circundante,

• E, no caso da água doce original, para um dos seguintes propósitos: 

 ◦ recarregar aquíferos locais/ lençóis freáticos

 ◦ reabastecer rios/ lagos/ pântanos

 ◦  fins sociais locais (por exemplo, abastecimento de água potável)

• E, no caso da água salgada original, retornada a um corpo de água salgada

0% Nenhuma das anteriores/outro descarte

0% Dado não disponível
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Tema 10. Energia
• Os indicadores 10a e 10b são exibidos para todas as empresas.

• Os indicadores 10c e 10d serão exibidos apenas para empresas que selecionaram uma 
indústria de energia e responderam “sim” para “produzindo e vendendo energia” na pergunta 
0l (ver o Mapeamento da Classificação de Setores).

SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

10a. Qual é o uso anual total de energia (MWh) das suas 
operações?*
Isso inclui todas as formas de combustível e eletricidade da rede usadas nas operações da 
sua empresa (por exemplo, o que é usado pelos seus ativos imobilizados). Você pode usar o 
conversor de Unidades e Combustíveis para converter seu uso total de energia para MWh.

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

10b. Qual porcentagem de energia (eletricidade, calor e 
combustível) de suas operações provém de fontes renováveis?
• Se sua empresa é uma “produtora de energia”, o escopo deste indicador exclui a energia 

produzida pela sua empresa e utilizada em suas próprias operações, pois isso é contemplado 
pelos indicadores 10c e 10d.

• Você pode usar o conversor de Unidades e Combustíveis para converter seu uso total de 
energia para uma única unidade.

SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

10c. Qual é a produção anual total de energia (MWh) da sua 
empresa?
Você pode usar o conversor de Unidades e Combustíveis para converter seu uso total de energia 
para MWh.

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

10d. Qual porcentagem de energia que você produz provém de 
fontes de energia renovável?
Você pode usar o conversor de Unidades e Combustíveis para converter seu uso total de energia 
para MWh.
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Tema 11. Finanças
Este tema só é exibido quando um setor relacionado a finanças for selecionado para a empresa 
ou subunidade (veja o Mapeamento da Classificação de Setores)

SUBUNIDADE

PONDERAÇÃO

11a. Qual a dimensão total de cada uma das seguintes categorias 
no final do último exercício (em US$)?
Empréstimos

Renda Fixa

Private Equity

Patrimônio Líquido em Bolsa

Outros (especificar)

SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

11b. Qual porcentagem das categorias a seguir você avalia 
positivamente para o alinhamento com a economia circular?
Consulte a taxonomia EC para avaliar o alinhamento. Além disso, incluímos a produção de 
energia renovável. Forneça também uma descrição de como a triagem é realizada.

Empréstimos

Renda Fixa

Private Equity

Patrimônio Líquido em Bolsa

Outros (especificar)
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SUBUNIDADE

PONTUAÇÃO

11c. Em cada uma das seguintes categorias qual o valor 
destinado ao financiamento da economia circular (em US$)?
Consulte a taxonomia EC para avaliar o alinhamento. Além disso, incluímos a produção de 
energia renovável.

Empréstimos

Renda Fixa

Private Equity

Patrimônio Líquido em Bolsa

Outros (especificar)
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