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O CIRCULYTICS é hoje a 
ferramenta para medição 
do desempenho em 
economia circular das 
empresas mais abrangente 
do mundo, capaz de 
fornecer informações para 
a tomada de decisões e 
para orientar as estratégias 
de economia circular. 
strategies. 
As empresas estão no centro da liderança para a transição de uma economia linear para 
circular. Empresas de todo o mundo estão reconhecendo as oportunidades de negócios 
que a economia circular apresenta e as soluções críticas que ela oferece para desafios 
globais. Ao ter acesso aos dados corretos, por meio do Circulytics, as empresas se 
encontram na melhor posição possível para tomar decisões estratégicas corretas e mais 
rapidamente. 

O Circulytics é uma ferramenta que ajuda as empresas a entenderem a verdadeira 
extensão do seu desempenho de economia circular, com informações e comentários de 
apoio da Fundação Ellen MacArthur.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO CIRCULYTICS

Potencializa o desenvolvimento de sua 
estratégia de negócios, permitindo 

aproveitar plenamente as oportunidades de 
geração de receita, eliminar resíduos desde 
o princípio, manter materiais e produtos em 

uso e gerar benefícios ambientais

Oferece um monitoramento abrangente 
do progresso da empresa em relação 

às principais medidas

 

Proporciona clareza sem precedentes 
sobre o desempenho de economia circular, 
criando novas oportunidades de geração 

de valor para a marca com os 
principais stakeholders



Os três princípios da economia circular 
são: eliminar resíduos e poluição desde o 
princípio, manter produtos e materiais em 
uso e regenerar sistemas naturais. 

Algumas das empresas de maior sucesso alinhadas aos 
princípios da economia circular são aquelas que adotam 
um conjunto diversificado de características que ajudam 
a viabilizar a transição, como a incorporação de princípios 
circulares no centro da estratégia corporativa e o 
compromisso com a inovação circular. 

Identificar como ser totalmente circular enquanto negócio 
requer um entendimento profundo do desempenho atual 
de economia circular da empresa, em áreas como fluxo de 
materiais e serviços. 

Sem a habilidade de quantificar precisamente o 
desempenho de economia circular de um negócio, as 
empresas têm dificuldade em medir o êxito das suas 
iniciativas de economia circular, identificar as áreas urgentes 
de melhoria e como medir o progresso ano após ano.

Dados que revelam a dimensão do desempenho de 
economia circular de uma empresas podem ser usados 
como uma força motivadora para impulsionar a adoção mais 
rápida e completa dos princípios da economia circular.
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Circulytics mede o desempenho 
de economia circular de todas 
as operações de uma empresa, 
usando uma série de indicadores 
abrangentes. Ele faz essa medição 
de duas principais maneiras: por 
Viabilizadores e Resultados.
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PRODUTOS E MATERIAIS

Os materiais que você compra e o design dos seus 
produtos apoiam a economia circular?

SERVIÇOS

Os serviços que você oferece apoiam a economia 
circular?

ATIVOS IMOBILIZADOS

Você está comprando e descomissionando seus ativos 
imobilizados de maneira a apoiar a economia circular?

ÁGUA

Se você opera em um setor com uso intensivo de água, 
você está usando a água de maneira circular?

ENERGIA

Você está comprando energia de uma fonte renovável e 
(se você é um provedor de energia) produzindo energia 
renovável para apoiar a economia circular?

FINANÇAS

Se você é uma instituição financeira, você está 
financiando, intencionalmente, empresas e projetos 
que a apoiam a economia circular?

2
ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO

A economia circular está no centro da sua estratégia?

PESSOAS E COMPETÊNCIAS

Você empregou as pessoas e as competências necessárias 
para fazer a transição a um modelo circular de negócios?

OPERAÇÕES

Você investiu o suficiente em seus sistemas, processos e 
ativos para apoiar a mudança?

INOVAÇÃO

Você está inovando para obter novos produtos, sistemas 
ou serviços alinhados à economia circular?

ENVOLVIMENTO EXTERNO

Você está promovendo suas iniciativas de economia 
circular e influenciando as pessoas na sua esfera de 
negócios, como clientes ou a cadeia de suprimentos?

1 CATEGORIA 1: VIABILIZADORES 

Aspectos fundamentais que 
viabilizam a transformação 
em toda a empresa

CATEGORIA 2: RESULTADOS

Medindo o quão circular 
a empresa é hoje 

*Dependendo da demanda, poderemos limitar os comentários de analistas a empresas que fazem 
parte da rede da Fundação Ellen MacArthur e empresas com receita superior a 1 bilhão de dólares.

As empresas que realizarem esse processo 
receberão um relatório com a pontuação 
de desempenho de economia circular, 
juntamente com insights e comentários 
personalizados da Fundação Ellen MacArthur.*
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Mostra os pontos 
fortes e as áreas 

de melhoria

 
Mede o 

desempenho de 
economia circular 
da empresa como 

um todo, não apenas 
de seus produtos 

e fluxos de 
materiais 

Utiliza 
o conjunto 
mais amplo 

de indicadores 
atualmente disponíveis 

para medir o 
desempenho de 

economia circular

Apoia a 
tomada de 

decisões e o 
desenvolvimento 

de estratégias 
para a adoção 
da economia 

circular

Inclui comentários 
de analistas da 
Fundação Ellen 

MacArthur*, líder 
mundial em 

pensamento sobre 
economia circular

Oferece 
transparência 

para investidores e 
clientes a respeito da 
adoção da economia 

circular pela empresa, 
caso a empresa opte 

por publicá-la 
 

Oferece a 
oportunidade de 

se tornar um estudo 
de caso inspirador a 
ser promovido pela 

Fundação Ellen 
MacArthur

Por que as 
empresas 
deveriam 

usá-lo?



Circulytics® 7

COMO A PONTUAÇÃO É CALCULADA?

As empresas são avaliadas usando uma soma 
ponderada das pontuações dos indicadores, 
resultando em uma pontuação geral de A a 

E. O cartão de pontuação fornecerá insights 
personalizados por tema.

PONTUAÇÃO 
GERAL

VIABILIZADORES

RESULTADOS

Estratégia e planejamento
Pessoas e competências
Inovação
Operações
Envolvimento externo

Produtos e materiais
Serviços
Ativos imobilizados
Água
Energia
Finanças

18

18
INDICADORES TEMAS CATEGORIAS

(cada empresa é 
avaliada usando 4 
a 15 indicadores de 
18, dependendo do 
setor e do tipo de 

negócio)
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QUEM ESTÁ POR TRÁS?

O Circulytics foi desenvolvido pela equipe interna 
de Dados e Métricas da Fundação Ellen MacArthur. 
A Fundação é uma instituição filantrópica 
registrada no Reino Unido, cuja missão é acelerar a 
transição para uma economia circular.  

O Circulytics desempenha um papel crítico em impulsionar a adoção 
de práticas de economia circular em todo o mundo ao potencializar 
a tomada de decisões estratégica, fornecer um meio de acompanhar 
o progresso e gerar oportunidades de comunicar os êxitos. Para 
garantir a utilidade e relevância da ferramenta, a Fundação consultou 
diversas empresas e instituições acadêmicas que forneceram 
feedback ao longo do processo.  

POR QUE A FUNDAÇÃO ELLEN MACARTHUR 
LANÇOU ESSA FERRAMENTA?

A Fundação Ellen MacArthur é uma instituição 
filantrópica independente. Como tal, nosso 
trabalho é guiado puramente pela ambição de 
criar um mundo em que todos prosperemos. 

Nossa missão é acelerar a transição para uma economia circular e 
entendemos que a medição é uma ferramenta crucial para ajudar a 
apoiar as mudanças estratégicas.

A Fundação é conhecida por sua análise rigorosa, que continua a 
produzir um entendimento profundo das oportunidades de uma 
economia circular. Nós aproveitamos as evidências geradas sobre 
economia circular na última década a partir do trabalho da Fundação 
e incorporamos ideias de nossos projetos mais recentes para garantir 
que o Circulytics esteja na vanguarda das pesquisas. A Fundação 
vem trabalhando na medição do desempenho de economia circular 
em empresas desde 2013, mais notavelmente após o lançamento do 
Indicador de Circularidade de Materiais em 2015, em colaboração 
com a Granta Design. 

www.circulytics.org
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CIRCULYTICS® é a ferramenta 
de medição de circularidade 
de empresas mais abrangente 
do mundo


