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Resumo: A Economia Circular vem sendo tratada 

como uma forma de garantir uma produção mais 

sustentável, evitando os diversos níveis de desperdícios 

presentes desde a extração da matéria-prima até o 

consumo final dos produtos. Este novo modelo de 

produção tem estimulado cada vez mais novas práticas 

de gestão, sendo a Gestão de Desperdícios um dos 

temas de grande importância. Sendo assim, este artigo 

tem como objetivo analisar como estes dois campos de 

pesquisa se relacionam.  

 

1. Introdução 
O atual modelo linear de produção – adquirir 

matéria-prima, produzir, vender o produto a um 

consumidor final que o descarta quando não atende mais 

aos seus propósitos – traz embutido em si, diversos 

níveis de desperdícios. A Economia Circular tem como 

proposta combatê-los com o intuito de tornar esta 

relação – extração – produção – consumo mais 

sustentável [4]. O princípio que permeia a mesma é 

evitar desperdícios minimizando o consumo dos 

recursos por meio de reciclagem de materiais e/ou 

energia após o seu uso. 

O conceito de Economia Circular (EC) está presente 

na literatura desde o início da década de 80. Em 1982, 

Stahel [5] apresentou a viabilidade de um sistema de 

auto reposição, que não impactasse negativamente o 

desenvolvimento das empresas. Desde então, o conceito 

vem sendo reforçado por diferentes autores [1] e em 

diferentes áreas de pesquisa. 

A EC tem estimulado cada vez mais novas práticas 

de gestão, permitindo a redução da procura de recursos 

naturais com a recuperação de desperdícios que podem 

ser convertidos em materiais ou produtos de potencial 

utilidade [3]. 

Algumas das perdas são as que ocorrem durante a 

produção e ao final da vida de um produto [4]. Para 

evitá-las, vários países estão adotando medidas para 

uma Economia Circular. No entanto, ainda há dúvidas 

sobre como a correta gestão dos desperdícios ao longo 

de um sistema produtivo pode beneficiar e fortalecer o 

conceito de Economia Circular.  

Dessa forma, o objetivo deste artigo é melhorar a 

compreensão sobre esta gestão e analisar os diferentes 

níveis de desperdícios que ocorrem na logística e seus 

impactos dentro desta nova perspectiva de economia, 

buscando responder à seguinte questão de pesquisa: 

Qual é a relação entre a produção de literatura na esfera 

da Economia Circular e a prática da gestão de 

desperdícios por território analisado? Para atingir o 

objetivo estabelecido, será realizada uma análise 

bibliométrica, usando a base de dados ISI Web of 

Science. 

 

2. Metodologia 
A pesquisa científica é baseada em metodologias e 

processos que envolvem múltiplas etapas que levam à 

outras subsequentes até que seja possível fornecer 

respostas aos problemas levantados acerca de um 

determinado fenômeno. A abordagem metodológica 

pode ser de natureza quantitativa, qualitativa ou a 

combinação de ambas [2]. A pesquisa qualitativa 

preocupa-se em obter informações sobre um fenômeno, 

dentro de seu próprio ambiente [6] e a abordagem mista 

trabalha coletando dados de ambas as formas, buscando 

desenvolver uma análise integrando as respostas obtidas 

em cada uma delas [2]. 

Após o levantamento teórico sobre os temas, foi 

realizado um estudo bibliométrico, envolvendo técnicas 

quantitativa e qualitativa para fazer a análise do 

conteúdo publicado. A presente pesquisa foi estruturada 

em duas etapas: 

• Etapa I: análise baseada na palavra-chave 

“Circular Economy”; 

• Etapa II: análise combinando as duas palavras-

chaves “Circular Economy” (CE) e “Waste 

Management” (WM).  

Os resultados foram analisados tomando-se como 

base os territórios de origem, os anos de publicação, os 

principais autores, áreas de pesquisa e um mapa de rede 

feito através do VOSviewer, v.1.6.5. O auxílio de um 

software bibliométrico para fazer as análises pode trazer 

alguns benefícios como a construção de mapas de redes 

que ajudam a compreender a formação de grupos 

(clusters) de interesses. 

 

3. Discussões e Resultados 
Na etapa I, o primeiro fator que chama a atenção é a 

maior concentração em publicações feitas em 

congressos, a maioria deles entre 2010 e 2016. Este fato 

pode demonstrar que o tema ainda não atingiu a sua 

maturidade. Com relação a quantidade de publicações 

por país, a China se destaca com 726 registros sobre o 

tema, representando cerca de 60% de todas as 

publicações. Em seguida vem a Inglaterra com 68 

registros; Holanda, com 60 e Itália, com 50.  

Verifica-se também que os principais autores deste 

assunto são chineses. A China, sendo um dos países 

mais populosos do mundo, deve sofrer com a escassez 

de recursos naturais e, portanto, demonstra uma maior 

preocupação com a Economia Circular.  

Ao analisar o tipo de publicações que estão sendo 

feitas nos países, com exceção da China, o teor presente 

nas pesquisas é aparentemente buscar a aplicação dos 

conceitos da EC através de programas que visam reduzir 

os danos ambientais, combater a escassez de recursos e 

evitar os desperdícios na produção e após o uso dos 

produtos. 
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Em relação às publicações dos trabalhos em EC, 

considerando todos os veículos ao longo dos anos, os 

mesmos tiveram um aumento significativo a partir de 

2009. Entre 2011 e 2014 o tema parece ter ficado em 

compasso de espera e em 2015, houve novamente um 

aumento significativo mantendo esta tendência em alta 

até a presente data. 

Com o mapa de rede foi possível observar que o 

tema Economia Circular está presente desde 2012 e os 

termos que surgem relacionados a ela demonstram uma 

preocupação cada vez maior com à sustentabilidade, 

eficiência no uso de recursos naturais, reciclagem, reuso 

e a questão do desperdício. O termo “waste 

management” aparece nesta rede a partir de 2014, o que 

revela a maior atenção com os diversos tipos de 

desperdícios ou perdas em uma produção. 

Na etapa II, ao contrário da anterior, os dois campos 

em conjunto possuem um número de artigos publicados 

maior do que artigos de congresso. Este fato pode 

demonstrar que o tema é um assunto mais consolidado. 

Nesta pesquisa foram encontrados 96 trabalhos. Esta 

quantidade mostra que o relacionamento entre estes dois 

temas é algo que, aos poucos, ainda está sendo 

abordado. 

Com relação a quantidade de publicações por país, a 

China se destaca novamente, com 11 publicações, 

representando 14% de todos os trabalhos relacionados 

aos temas EC e Gestão do Desperdício, porém, sem 

apresentar grandes discrepâncias entre os países. 

Já quanto ao ano de publicação, os trabalhos 

relacionados a esses dois temas tiveram um aumento 

significativo em 2015, pois antes deste ano apenas 10 

trabalhos tinham sido publicados. Em 2016, alcançou o 

seu auge com 36 publicações e também deve seguir em 

alta, visto que até o primeiro semestre de 2017 já foram 

publicados 22 artigos, isto é, mais da metade do ano 

anterior. 

A partir do mapa de rede, foi possível observar que 

no maior grupo destacam-se os termos voltados para o 

desperdício de alimentos e sua prevenção. O segundo 

maior cluster é composto por áreas sobre resíduos 

agrícolas, ecologia, impacto ambiental e biodiesel, o que 

revela a preocupação com os recursos naturais e o uso 

eficiente dos mesmos. Em seguida, nota-se que a EC 

aparece no terceiro grupo juntamente com os assuntos: 

evitar perdas, resíduos alimentares, avaliação do ciclo 

de vida (de um produto) e reuso; fato este que 

demonstra a relevância do tema WM dentro da CE. 

As palavras-chaves “circular economy” e “waste 

management” aparecem entre os anos de 2015 e 2016. 

Neste período, relacionados a estes dois temas, também 

surgiram os termos “landfill”, “household waste”, 

“recycling”, “reuse”, “waste prevention”, “resource 

recovery”, “remanufacturing”, “repair”, “zero waste” e 

“sustainable waste management”. Além disso, pode-se 

observar que a partir de 2014 a questão do desperdício 

começa a ser mais desenvolvida, assim como os meios 

para evitá-lo – reciclagem e reuso, por exemplo. As 

palavras “waste” e “management” aparecem com 

frequência ao longo dos anos.    

 

4. Conclusões 
No atual cenário do modelo linear de produção em 

que a finitude dos recursos naturais é um problema a ser 

considerado, a Economia Circular surge com a proposta 

de minimizar o consumo dos recursos e assim, evitar as 

perdas provenientes de desperdícios. Esta substitui o 

conceito de “fim-de-vida” pela restauração, recuperação 

e reutilização de produtos e materiais. 

Diante deste contexto, vários países estão adotando 

medidas para uma Economia Circular, principalmente 

com programas que visam reduzir os danos ambientais 

associados à extração de matérias-primas. Entre os que 

possuem mais publicações sobre este tema estão China, 

Inglaterra, Holanda e Itália. Porém, quando se trata 

deste assunto relacionado com a Gestão de 

Desperdícios, os países que mais publicam são China, 

Espanha, Itália e Alemanha. A China se destaca com 

maior porcentagem de publicações em ambos os casos. 

Em relação à quantidade de publicações por ano, 

segundo a base de dados utilizada, os primeiros 

trabalhos sobre “circular economy” foram publicados 

em 2004, enquanto este tema e “waste management” em 

conjunto, foram publicados apenas em 2009. Em 2016, 

ambos os trabalhos tiveram o seu auge com 282 e 36 

publicações, respectivamente. Este fato demonstra o 

aumento do interesse pela sustentabilidade. 

Por fim, nota-se que é possível estabelecer uma 

correlação entre a abordagem da Economia Circular e a 

prática da Gestão de Desperdícios de acordo com cada 

país ou território. Determinados países podem ser 

referências na conjuntura de implantação da Economia 

Circular, esta que visa a eliminação de desperdícios no 

sistema produtivo, sem necessariamente adentrar a 

Gestão de Desperdícios. 
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