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Resumo executivo
A resposta atual à crise climática global representa uma figura incompleta. Este artigo argumenta que 
estabelecer uma economia circular é uma etapa fundamental para atingir as metas climáticas. Uma 
mudança dessa natureza vai além dos esforços de minimizar as emissões em nosso sistema linear 
e extrativista. O artigo oferece uma resposta sistemática à crise por meio da redução de emissões 
e do aumento da resiliência em relação a seus efeitos. Os benefícios incluem o cumprimento de 
outras metas, como criar cidades com maior qualidade de vida, distribuir valor de modo mais amplo 
na economia e estimular a inovação. Esses atributos tornam a economia circular uma contribuição 
poderosa para atingir a prosperidade de zero carbono. 

O mundo despertou para a crise climática, cujos efeitos já estamos sentindo. As emissões de gases do 
efeito estufa que causam as mudanças climáticas são produto de nossa economia extrativista que é 
baseada em extrair-transformar-desperdiçar, dependente de combustíveis fósseis e que não gerencia os 
recursos em longo prazo. Uma mudança drástica é necessária para colocar o mundo no caminho para 
alcançar emissão zero até 2050 a fim de cumprir a meta de 1,5 °C definida no Acordo de Paris. Mesmo 
que essa meta seja alcançada, estima-se que os custos para a economia global relacionados às mudanças 
climáticas chegarão aos US$ 54 trilhões até 2100 e aumentarão muito a cada elevação da temperatura.  
O incentivo para cumprir o desafio é inquestionável.

Até o momento, os esforços para enfrentar a crise focaram em uma transição para a energia renovável, 
complementada pela eficiência energética. Embora sejam cruciais e totalmente consistentes com a 
economia circular, essas medidas só abrangem 55% das emissões. Os 45% restantes vêm da produção de 
carros, roupas, alimentos e outros produtos que usamos diariamente. Isso não pode ser negligenciado. A 
economia circular pode contribuir para completar o cenário de redução de emissões ao transformar o modo 
como produzimos e utilizamos os produtos. 

Para ilustrar esse potencial, este artigo demonstra como aplicar as estratégias da economia circular em 
apenas cinco áreas principais (cimento, alumínio, aço, plástico e alimentos) é capaz de eliminar quase 
metade das emissões restantes provenientes da produção de mercadorias (9,3 bilhões de toneladas de 
CO2e em 2050), o equivalente a eliminar completamente as emissões atuais de todo o transporte. 

Na indústria, essa transformação pode ser alcançada pelo aumento significativo das taxas de uso de ativos, 
como edifícios e veículos, e pela reciclagem dos materiais usados para produzi-los. Isso reduz a demanda 
por aço virgem, alumínio, cimento e plástico e as emissões associadas à produção desses itens. No sistema 
de alimentos, aplicar práticas de agricultura regenerativa e eliminar resíduos ao longo de toda a cadeia 
de suprimentos servem para sequestrar carbono do solo e evitar emissões relacionadas a alimentos e 
coprodutos não consumidos.

Este artigo revela, ainda, que a economia circular tem potencial para aumentar a resiliência em relação aos efei-
tos físicos das mudanças climáticas. Por exemplo, ao manter os materiais em uso, os negócios podem desasso-
ciar a atividade econômica do consumo de matérias-primas vulneráveis aos riscos climáticos e, portanto, gerar 
maior flexibilidade. No sistema de alimentos, a agricultura regenerativa melhora a saúde do solo, aumentando a 
capacidade de absorção e retenção de água e a resiliência contra chuvas intensas e estiagem. Pesquisas adicio-
nais sobre a dimensão e a natureza das oportunidades dessa área podem revelar um potencial ainda maior.

Além de enfrentar as causas e os efeitos das mudanças climáticas, a economia circular pode ajudar a 
alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, entre eles o ODS 12 (consumo e produção 
responsáveis). Foi demonstrado que a estrutura da economia circular pode melhorar a qualidade do ar, 
reduzir a contaminação da água e proteger a biodiversidade. Seus princípios oferecem aos negócios muitas 
oportunidades de inovação que reduzem os custos de material, aumentam o uso de ativos e respondem 
às demandas dinâmicas dos clientes. Juntos, esses atributos formam um argumento convincente para ver 
a economia circular não apenas como uma opção a ser considerada no cumprimento das metas climáticas, 
mas também como uma estrutura poderosa de soluções para um futuro próspero.

Conquistar essa transformação exigirá um esforço conjunto: nenhuma organização fará isso sozinha. 
Instituições internacionais podem colocar a economia circular diretamente na agenda climática e dar 
destaque a outras atividades importantes para a redução de emissões, como eficiência energética e 
reflorestamento. Governos e cidades podem incorporar princípios da economia circular a suas estratégias 
climáticas. As empresas podem escalar oportunidades que, ao mesmo tempo, geram valor de novas 
maneiras e respondem à mudança climática. Investidores podem mobilizar capital em seus portfólios para 
negócios que reduzem ativamente o risco climático.

Um panorama completo de uma economia próspera e sem emissões está se formando: a missão agora 
é torná-lo realidade.
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Principais descobertas

Os esforços atuais para combater as mudanças climáticas têm focado principalmente no papel essencial da 
energia renovável e das medidas de eficiência energética. No entanto, cumprir as metas climáticas também 
exigirá o enfrentamento de 45% de emissões restantes associadas à fabricação de produtos. A economia 
circular oferece uma abordagem rentável e sistêmica para enfrentar esse desafio. Este artigo mostra como 
as estratégias da economia circular, quando aplicadas a quatro importantes materiais industriais (cimento, 
aço, plástico e alumínio), podem ajudar a reduzir as emissões em 40% em 2050. Quando aplicadas ao 
sistema de alimentos, a redução pode chegar a 49% no mesmo ano. Em geral, essas reduções poderiam 
deixar as emissões dessas áreas 45% mais próximas das metas de emissões líquidas zero. 
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