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As tendências deste estudo, em sua essência, são uma parte fundamental 
da Rota Estratégica do Papel: da Logística Reversa à Economia Circular, pois 
examinam movimentos que devem perdurar nos próximos anos e que podem 
contribuir para os exercícios de planejamento orientados à cadeia de Celulose, 
Papel e Embalagens.

O estudo organiza uma grade de fenômenos relativos à Logística Reversa e 
Economia Circular, que vêm ascendendo de forma expressiva nos contextos local 
e global. Avanços tecnológicos, negócios inovadores, novos comportamentos 
de consumo e práticas diferenciadas no mercado compõem a tipologia de 
tendências exibidas nesta publicação.   

O Sinpacel deseja que você tenha acesso a temas de fronteira para usá-los a 
favor do amadurecimento da Logística Reversa e Economia Circular na cadeia 
de Celulose, Papel e Embalagens no estado do Paraná. Além de propiciar novos 
horizontes ao tecido empresarial, esperamos que este material potencialize 
insights para oportunidades de negócios mais competitivos e sustentáveis.  

Rui Gerson Brandt
Presidente do Sinpacel
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FLORESTAS E INDÚSTRIAS 
SUSTENTÁVEIS E DIGITAIS

Atendendo às premissas de modernidade e eficiência da Logística Reversa, 
dois paradigmas integram o desenho de futuro da cadeia de Celulose, Papel e 
Embalagens: a sustentabilidade e a digitalização.

A sustentabilidade seguirá em franca expansão no contexto da referida cadeia, 
fazendo-se presente sobremaneira em três dimensões: 

Perspectiva social, que aborda questões como o desenvolvimento do 
capital humano e as relações éticas entre multistakeholders.

Perspectiva econômica, que contempla questões fundamentais como 
eficiência e redução de custos.

Dimensão ambiental, que é materializada por tecnologias verdes e 
metodologias focadas na circularidade.
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A digitalização, por sua vez, ganhará crescente força por meio de tecnologias 
para melhoria de desempenho, ampliação de alcance, otimização de resultados 
e, principalmente, preservação de recursos naturais. O tema será fundamental 
para o atendimento de dois preceitos indispensáveis da Economia Circular: 
eficiência energética e reúso de água.

A combinação dos paradigmas de sustentabilidade e digitalização alavancará a 
tendência Florestas e Indústrias Digitais e Sustentáveis de forma cada vez mais 
sólida na cadeia de Celulose, Papel e Embalagens.

Com maior frequência, empresas digitalizarão florestas, simulando atividades 
florestais com auxílio de tecnologias imersivas ou mapeamento de grandes 
áreas. Essa linha de trabalho possibilitará, por exemplo, a obtenção remota 
do diâmetro de árvores e a visitação de lotes florestais distantes por meio de 
ferramentas de realidade virtual. Com isso, será eliminada a necessidade de 
deslocamentos até os locais de vistoria e, por consequência, serão minimizadas 
as emissões de carbono.

Também no campo tecnológico, os drones deverão ser incorporados com maior 
regularidade em operações de plantio de árvores, pulverização ou elaboração 
de relatórios aéreos. Os veículos aéreos não tripulados poderão auxiliar na 
classificação de diferentes espécies vegetais existentes em regiões específicas 
ou na identificação de árvores danificadas por intempéries ou ações antrópicas.
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Além dessas facilidades, a digitalização também apresenta potencial para 
colaboração no uso racional de recursos naturais, contabilização de perdas 
e identificação antecipada de problemas operacionais. Nas fábricas, as 
tecnologias da informação e comunicação tendem a auxiliar de forma crescente 
na garantia de segurança, aumento da produtividade e manutenção preditiva 
de máquinas e equipamentos. 

Alinhados a esse direcionamento tecnológico, os preceitos de sustentabilidade 
terão maiores níveis de maturidade, expressando-se por meio de ecoinovações 
e ciclos disruptivos orientados à redução dos impactos ambientais na cadeia 
de Celulose, Papel e Embalagens.

A ampliação do uso da Nanotecnologia e da Biotecnologia potencializará, 
respectivamente, o aumento da resistência mecânica do papel e a maior 
sustentabilidade durante o branqueamento de fibras, devido à substituição de 
aditivos químicos ao longo do processo.

O tema será fundamental para o atendimento 
de dois preceitos indispensáveis da Economia 
Circular: eficiência energética e reúso de água.
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CASE 1

Há um movimento com foco na busca por 

matérias-primas alternativas às tradicionais. 

Uma pesquisa com vistas à produção de 

papel em escala industrial proveniente de 

dejetos bovinos está sendo desenvolvida 

por meio da parceria do Instituto Senai de 

Tecnologia em Celulose e Papel de Telêmaco 

Borba com a empresa BBA, do ramo de 

Construção Civil. Além da solução de um 

passivo ambiental, a produção de celulose 

a partir de dejetos originários da produção 

pecuária beneficiará o meio ambiente, 

evitando a poluição do solo e diminuindo a 

emissão de CO2. Gradualmente, aumentará 

o número de empresas que buscam utilizar 

materiais alternativos renováveis em seus 

processos produtivos. 

Fonte: Senai/PR.
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Fonte: Nestlé.

CASE 2

Com metas ousadas de eficiência hídrica, a Nestlé almeja chegar a 100% de embalagens reutilizáveis 

ou recicláveis até 2025.  A empresa, que utiliza apenas energia renovável nos processos produtivos, 

eliminou o plástico descartável nos escritórios e nas fábricas. Como não fabrica as próprias embalagens, 

a organização é grande consumidora de produtos da cadeia de Celulose, Papel e Embalagens. Devido 

ao seu porte e às exigências ambientais a fornecedores de diversos elos produtivos, a Nestlé acaba 

exercendo grande capacidade de influência e ocupando posição de importância enorme na transição 

para um modelo de Economia Circular.
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DESIGN FOR RECYCLING
O desenho do produto com a preocupação acerca do seu retorno ao ciclo produtivo, 
após o seu consumo, é uma tendência ascendente relacionada à Economia Circular. 
Conhecido como Design for Recycling (DfR), o movimento em questão expressa 
uma concepção na qual o produto é desenhado com quesitos que vão além da 
beleza e funcionalidade. No modelo DfR, o produto é concebido com orientação 
para o retorno ao processo produtivo.  

Essa tendência ganhará maior notoriedade dentro das discussões de Logística 
Reversa na cadeia de Celulose, Papel e Embalagens, sendo tema essencial para 
impulsionar o desenvolvimento de produtos que incorporem critérios de reciclagem 
e reciclabilidade, configurando-se também como oportunidade de mercado.

O método de DfR, em si, coloca em marcha questões como:

Utilização de produtos não contaminantes.

Redução do uso de colas para facilitar a desmontagem.

Realização de ações que busquem facilitar a recuperação dos materiais.  
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A adoção do DfR em geral exigirá força de vontade política e financeira para se 
tornar realidade.

A cadeia de Celulose, Papel e Embalagens poderá desempenhar um 
papel fundamental para tornar o DfR mais atraente economicamente e 
ambientalmente, por meio de aplicações inovadoras que propiciem o 
fechamento do ciclo de uma forma significativa. 

Nos próximos anos, o papel deverá representar uma nova classe de materiais 
altamente verdes e sustentáveis que poderão ser utilizados como substitutos 
do plástico e de outros materiais com maior impacto ambiental.

Nos próximos anos, o papel poderá representar 
uma nova classe de materiais altamente verdes 
e sustentáveis que substituirão matérias-primas 

com maior impacto ambiental.
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CASE 1

A estratégia que contempla critérios de 

reciclagem e reciclabilidade na fase de 

design dos produtos é praticada pela 

Camargo Companhia de Embalagens. 

A empresa de Tietê (SP) confecciona 

embalagens a partir da polpa de celulose, 

que possui características visuais e 

técnicas similares às do plástico – com 

a diferença de ser 100% compostável. 

O chocolate orgânico Amma foi uma 

das marcas a incorporar a solução a fim 

de garantir que, após o consumo, suas 

embalagens sejam biodegradadas em 

até 180 dias.

Fonte: AMMA Chocolate.
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CASE 2

O Design for Recycling resolveu dois problemas relacionados a embalagens 

de sucos e achocolatados da Tetra Pak: além de se desprenderem facilmente 

das caixinhas, os canudinhos de plástico das bebidas para viagem acabavam 

não sendo enviados para a reciclagem. A solução foi o desenvolvimento de 

canudinhos de papel e a inserção do seguinte recado: “depois de beber, empurre 

o canudinho para dentro da embalagem”.

Fonte:  Nestlé e Projeto TAMAR.
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NOVOS COMPORTAMENTOS 
DE CONSUMO SUSTENTÁVEL

A tendência de Consumo Sustentável deverá crescer gradualmente em 
todo o mundo. Questões como ética, produção sustentável e transparência 
das marcas devem ganhar força no ato da compra por parte de diferentes 
camadas da sociedade.

Segundo pesquisa da Nielsen de 2019, 42% dos consumidores brasileiros 
estão mudando seus hábitos de compra para reduzir impactos no meio 
ambiente. O dado é significativo e gera reflexões orientadoras para as 
estratégias das empresas nos próximos anos e décadas. Com fortes 
implicações nos modelos de negócios, esse novo posicionamento do cliente 
será determinante para as estratégias de circularidade.

Além de optarem por produtos mais sustentáveis e de exercerem pressão 
por mudanças na cultura produtiva, os clientes devem ampliar a busca por 
maior facilidade no descarte de resíduos pós-consumo. Assim, espera-se 
o crescimento da procura por maneiras práticas de depositar os resíduos 
para que posteriormente sejam integrados novamente à cadeia produtiva. 
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Dessa forma, o processo de Logística Reversa ocorrerá de forma mais 
eficiente. Para os próximos anos, espera-se um aumento das iniciativas de 
marcas e associações que instalam postos de coleta em locais de fácil acesso 
ou até mesmo que se propõem a buscar os resíduos na casa do consumidor.

A cadeia de Celulose, Papel e Embalagens terá a oportunidade de ser uma das 
grandes protagonistas nas reflexões sobre consumo consciente nos próximos 
anos, considerando a centralidade da temática “mudanças climáticas” na agenda 
global de discussão. A valorização dos atributos socioambientais dessa cadeia 
se manifestará como pauta-chave para a conexão com stakeholders diversos. 
Desse modo, os produtos do setor serão opções relevantes para a demanda de 
consumidores preocupados com a sustentabilidade e que buscam produtos de 
base renovável, reciclável, biodegradável e, muitas vezes, compostável.

A temática “emergência climática” na agenda 
global deve levar a cadeia de Celulose, Papel e 
Embalagens ao status de grande protagonista 

nas reflexões sobre consumo consciente.
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CASE 1

Atendendo a inúmeros pedidos de consumidores que exigiam um 

posicionamento mais sustentável, a Lego anunciou a substituição 

dos sacos plásticos que embalam as pequenas peças dos seus kits de 

brinquedos por embalagens de papel a partir de 2021.

Fonte: Brickfanatics.
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CASE 2

Iniciativas como as da Reciclanip e da 

TerraCycle tendem a inspirar outras 

marcas. A primeira desenvolveu uma 

plataforma on-line com a localização 

de pontos de coleta e destinação  

de pneus inservíveis em todo o 

território brasileiro. A segunda criou 

a plataforma de e-commerce Loop, 

que permite que empresas parceiras 

ofereçam seus produtos em 

embalagens duráveis e reutilizáveis. 

Após o consumo, os recipientes são 

coletados na casa do consumidor, 

higienizados e recarregados  

para voltarem ao mercado.

Fonte: TerraCycle.



ROTA ESTRATÉGICA DO PAPEL • DA LOGÍSTICA REVERSA À ECONOMIA CIRCULAR20

CERTIFICAÇÕES ALÉM DA 
VISIBILIDADE DE MERCADO

Fator de diferenciação mercadológica, as certificações não só continuarão 
trazendo impactos positivos para os processos produtivos industriais, como 
serão imprescindíveis para transações comerciais estratégicas e reputação 
das marcas junto aos seus diferentes stakeholders.

Os selos e as certificações exercerão crescente relevância para 
o desenvolvimento industrial. Além de essenciais para o melhor 
posicionamento no mercado e ampliação de oportunidades de negócios, 
impulsionarão novas práticas dentro do processo produtivo, favorecendo 
o surgimento de soluções inovadoras e garantindo maior confiabilidade 
à marca. As certificações também deverão servir crescentemente como 
barreiras não tarifárias.

Para a cadeia de Celulose, Papel e Embalagens, os processos de 
certificação e obtenção de selos têm elevada importância. A indústria 
florestal, que marca o início da cadeia produtiva desse setor, é reconhecida 
mundialmente por apresentar selos que estão muito além da garantia da 
origem da madeira. 
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A vertente “transparência empresarial” será cada vez mais analisada à luz 
das certificações.

Uma pesquisa da plataforma global SPOTT (Sustainability Policy 
Transparency Toolkit) – que avalia a transparência das empresas de 
base florestal ao redor do mundo – mostrou que, em 2020, as empresas 
certificadas FSC® (Forest Stewardship Council®) estiveram no topo do 
ranking. Klabin e Veracel são  representantes brasileiras que figuram entre 
as 15 empresas globais mais bem posicionadas. 

De acordo com representantes das empresas nacionais, a certificação FSC® 
é essencial para o aprimoramento de práticas sustentáveis no setor de 
madeira e celulose e para a implementação de projetos e de ações sociais e 
ambientais de maneira transparente. As consequências desse aumento de 
transparência empresarial beneficiam a todos, uma vez que a comunicação 
com stakeholders é aprimorada e a competitividade mercadológica é 
elevada a outros patamares dentro do conceito de sustentabilidade.

Em relação às exigências legais no âmbito da Logística Reversa, merece 
destaque a Lei Estadual do Paraná 20.132, publicada em janeiro de 2020, 
que exige que empresas participantes de licitações para as compras 
governamentais atendam aos pré-requisitos da política de licitação 
sustentável, dentre eles a execução da Logística Reversa dos produtos 
pelos quais são responsáveis.
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CASE 1

No contexto nacional, há o Programa 

Brasileiro de Certificação Florestal (Cerflor). 

Essa iniciativa teve suas normas elaboradas 

no âmbito da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e tem sua aplicação 

gerida pelo Instituto Nacional de Metrologia 

(INMETRO). O Cerflor tem como desafio 

principal sensibilizar empresários do setor 

florestal sobre a importância do processo de 

acreditação e disseminar a certificação de 

cadeia de custódia, ou seja, da certificação 

de todas as fases que se seguem à extração 

da madeira.

Fonte: Inmetro.
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CASE 2

Entre as diversas certificações de reciclabilidade e biodegradabilidade, duas 

expressam a tendência em discussão:  

Fonte: C2C Certified; OWS.

OK Compost, que atesta a biodegradabilidade de 

produtos, tanto em domicílio quanto em instalações 

industriais. Os chocolates orgânicos brasileiros AMMA 

possuem a certificação OK Compost Home, pois são 

recicláveis em casa.

Cradle-to-Cradle, que atesta a característica de “berço 

a berço” dos produtos, contrariando os ciclos lineares. 

Produtos certificados Cradle-to-Cradle são concebidos 

a partir de uma lógica circular, em que recursos são 

continuamente o “berço” de novos processos ou 

materiais. Além de atestar os benefícios ambientais dos 

produtos, a certificação também serve de incentivo para 

que projetistas e produtores aperfeiçoem continuamente 

seus projetos e processos.
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UM MUNDO DE PAPEL

Os investimentos em novos produtos e no aperfeiçoamento das 
características da celulose, do papel e das embalagens com vistas à 
circularidade se configuram como uma tendência global em ascensão. 
Um dos fatores de aceleração para as inovações na cadeia de Celulose, 
Papel e Embalagens é a exigência do consumidor por produtos menos 
poluentes, já que a matéria-prima é proveniente de fontes renováveis e 
apresenta tempo de degradação inferior se comparada ao plástico.

A cadeia de papel possui grande relevância dentro da Economia Circular. De 
acordo com dados de 2020, o índice de reciclagem do papel no Brasil é de 
66,9%1, enquanto o do plástico gira em torno de 26%2. No entanto, mesmo 
com as vantagens apresentadas, percebe-se que o material ainda tem um 
grande mercado a conquistar, para além das aplicações tradicionais. 

1 IBA. 
2 Sindiplast/SP (2018).
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Os produtos não convencionais devem progredir gradualmente nos 
próximos anos, à medida que designers e industriais busquem por novas 
soluções a partir de papel e celulose. No entanto, há desafios que coabitam 
os terrenos dessa tendência. 

O primeiro diz respeito à socialização das potencialidades da cadeia de 
Celulose, Papel e Embalagens em setores diversos, como Cosméticos, 
Alimentos e Têxtil. O segundo, por sua vez, trata dos desafios de pesquisa 
e desenvolvimento de inovação com vistas à criação de soluções com 
viabilidade técnica e econômica no mercado. Em matéria de aplicação, a 
celulose e o papel precisam ser vistos de maneira ampla e versátil, muito 
além das aplicações tradicionais. 

Um dos fatores de aceleração para as 
inovações na cadeia de Celulose, Papel e 

Embalagens é a exigência do consumidor por 
produtos menos poluentes.
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CASE 1

O mercado de cosméticos sinaliza para a 

continuidade de práticas de marcas como 

L’Oreal, que utiliza bisnagas de papelão para 

armazenar cremes e loções, e MKTG Industry, 

que investe em embalagens inovadoras para 

batons e bastões de maquiagem.

CASE 2

No setor de Alimentos, também verifica-se 

um incremento no uso de embalagens de 

papel. Entre os exemplos considerados mais 

inovadores, marcas de bebidas alcoólicas 

como Johnnie Walker, Carlsberg e Bacardi já 

apresentaram protótipos de garrafas à base 

de papel e prometem inserir a novidade no 

mercado em breve. A Coca-Cola anunciou que 

seguirá o mesmo caminho.

Fonte: Cosmetics Business.

Fonte: Distillerytrail.
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CASE 3

Nos Estados Unidos, a Chairigami 

se inspirou nas dobraduras de 

origami para desenvolver móveis 

que pudessem ser facilmente 

montados e desmontados, conforme 

a necessidade. A princípio, a empresa 

focou sua produção em mesas, 

cadeiras, estantes e prateleiras para 

a montagem de estandes de feiras 

e convenções. Com o passar do 

tempo, o sucesso foi tão grande 

que a clientela foi expandida para 

bibliotecas e lojas. Hoje, a Chairigami 

atende também o consumidor final, 

principalmente para a montagem de 

quartos de crianças. 

Fonte: Chairigami.
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CASE 4

Um produto altamente inovador com vistas à circularidade é elaborado com jornais velhos recolhidos 

da rede de transporte público de Londres. A partir dos resíduos, é formada uma base da polpa de 

jornal reciclado que serve para a confecção de capacetes, que apresentam resistência à água por 

até seis horas e são certificados pelos rígidos testes de segurança europeus. Os equipamentos são 

comercializados ao lado de estações de compartilhamento de bicicletas pelo valor de uma libra. Após 

o uso, o consumidor pode escolher entre levar o capacete para casa e utilizar em outra oportunidade 

ou então depositar no lixo reciclável para que retorne ao ciclo.  

Fonte: Design Boom. 
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EDUCAÇÃO PARA O 
CONSUMO CONSCIENTE

A tendência de Educação para o Consumo Consciente vem sendo 
amplamente contemplada em relatórios de entidades globais e abordada 
em conteúdos especializados da cadeia de Celulose, Papel e Embalagens. 
A prática se configurará como uma das estratégias mais eficazes para 
promover a transição de uma cultura baseada no consumo para uma 
sociedade ambientalmente mais equilibrada e socialmente mais justa.

O tema vem se tornando presente, com maior frequência, nas políticas de 
responsabilidade social e ambiental das empresas do segmento, bem como 
em benchmarkings de tópicos correlatos à sustentabilidade. 

Para promover a educação consciente junto aos seus stakeholders, a 
cadeia de Celulose, Papel e Embalagens deverá adotar formas distintas de 
comunicação e de relacionamento com os vários atores sociais, incluindo a 
população de forma geral.  
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Os aspectos multigeracionais tendem a ganhar relevância na perspectiva 
em questão. Para o público adulto, os programas deverão ser inseridos 
num cenário mais amplo, que envolva a conscientização e o engajamento 
dentro de uma estratégia de “ganha-ganha”, ou seja, com benefícios para 
ambos os lados. 

As agendas educacionais de Logística Reversa na cadeia de Celulose, 
Papel e Embalagens deverão abranger diferentes formas de promover 
essa educação, dependendo do contexto em que forem desenvolvidas. 
Informações sobre matérias-primas, processos industriais mais sustentáveis 
ou ainda sobre estratégias e formas corretas de triagem de resíduos são 
tópicos fundamentais a serem trabalhados nesse contexto.

A Educação para o Consumo Consciente será uma das 
estratégias mais eficazes para promover a transição de 
uma cultura baseada no consumo para uma sociedade 

ambientalmente mais equilibrada e socialmente mais justa.
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CASE 1

O público infantil conta com diversas ações educativas sendo colocadas em prática nas 

escolas por meio de vídeos, jogos interativos on-line e desenhos animados. Um exemplo 

é a série educativa “Ask the Story Bots”, da Netflix, que apresenta um episódio inteiro 

dedicado ao tema da reciclagem. 
Fonte: Netflix.
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CASE 2

A empresa americana TerraCycle vem atuando  

mundialmente com Logística Reversa em parceria com 

diversas empresas e setores industriais para impulsionar 

a Economia Circular. Buscando aprimorar as taxas de 

reciclagem de esponjas de uso doméstico, aquelas 

utilizadas para lavar louça, a empresa criou um programa 

de recompensa para coletar um maior volume desse  

material. Por meio desse programa, instituições,  

condomínios residenciais ou mesmo um grupo de pessoas 

podem criar um ponto de coleta dessas esponjas usadas.  

A cada 2 kg de material, a empresa recolhe os resíduos, 

envia-os para reciclagem e gera pontos que são convertidos 

em benefícios para escolas públicas ou instituições de 

caridade a serem escolhidas por aqueles que participam 

do programa. Vale destacar que os custos da coleta são 

cobertos pela TerraCycle. Além de servir como uma 

forma de conscientizar e engajar o público adulto, essa 

iniciativa contribui também para o meio ambiente e o 

desenvolvimento social.

Programa de Reciclagem 
de Esponjas Domésticas

Fonte: Terracycle.
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INFRAESTRUTURA 4.0
Muitas das tecnologias que darão suporte ampliado às atividades de 
Logística Reversa estão inseridas no contexto atual da Quarta Revolução 
Industrial. A revolução em curso é caracterizada pela intensa utilização de 
sistemas ciberfísicos, dados em nuvem e pela maior autonomia de máquinas 
e equipamentos. Essas inovações contemplam tecnologias como Internet 
das Coisas, Inteligência Artificial, Big Data & Analytics, Computação em 
Nuvem, entre outras.

Como consequência do advento da Indústria 4.0, a cadeia de Celulose, Papel 
e Embalagens deverá se organizar em “ecossistemas”, que substituirão 
os processos e as funções individuais. A Logística Reversa deverá ser 
interconectada, viabilizando o envio e recebimento de informações por 
meio de Computação em Nuvem e sistemas de Big Data. Por conseguinte, 
as novas tecnologias deverão automatizar trabalhos repetitivos de modo 
que o foco se torne a análise e, por consequência, a tomada de decisão. 

O armazenamento de informações transmitidas por sensores possibilitará o 
aperfeiçoamento da Logística Reversa, estabelecendo parâmetros a serem 
executados durante todos os processos envolvidos nessa atividade.
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Ao alinhar tecnologias como Big Data & Analytics e Computação em Nuvem, 
haverá um contingente mais amplo de aplicativos para dispositivos móveis 
capazes de orientar o usuário sobre a reciclagem de resíduos, trazendo 
informações sobre quais produtos serão reciclados e onde eles deverão ser 
dispostos para serem recolhidos adequadamente. Esses aplicativos serão 
dotados de base de sistema de geolocalização, que indicará os pontos de 
descarte de resíduos em um bairro, cidade ou região, por exemplo. Além 
desses aplicativos, deverá crescer a utilização de sistemas autônomos 
aliados à Internet das Coisas em locais de recebimento e triagem de resíduos.

 A Logística Reversa deverá ser interconectada, 
viabilizando o envio e recebimento de 

informações por meio de Computação em 
Nuvem e sistemas de Big Data.
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CASE 1

Okwueco é um app nigeriano que não só 

geolocaliza pontos de coleta de diferentes 

tipos de resíduos como também aproxima 

atores que tenham interesse em comercializar 

resíduos para reciclagem.

Fonte: Okwueco.
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CASE 2

A marca europeia de lixeiras inteligentes Bin-e oferta equipamentos que triam os 

resíduos recicláveis, no momento em que são inseridos no recipiente, já comprimindo 

os plásticos e os papéis, para facilitar a reciclagem. Além disso, durante todo o tempo 

de funcionamento, as Bin-e enviam dados continuamente para a nuvem, o que favorece 

uma gestão mais otimizada do sistema. 

Fonte: Bin-e.
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CASE 3

Na China, um sistema tecnológico faz uso da Inteligência Artificial 

e do Big Data & Analytics para monitorar a geração de resíduos em 

determinados bairros. Em localidades do país onde ele foi instalado é 

preciso realizar um cadastro prévio para o usuário ser reconhecido pelas 

lixeiras, uma vez que elas só são abertas após reconhecerem a pessoa 

que pretende fazer o depósito de resíduo nelas. Dessa forma, é possível 

controlar e analisar a quantidade e o tipo de resíduo produzido em 

determinada região. Apesar de levantar questões polêmicas relacionadas 

à privacidade dos indivíduos, a inovação na China traz novas alternativas 

de como as tecnologias da Indústria 4.0 podem ser aplicadas dentro de 

uma estratégia de Economia Circular.

Fonte: SCMP.
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NOVAS ALTERNATIVAS 
PARA RECICLAGEM
As respostas criativas e sofisticadas para a reciclagem de resíduos 
não convencionais ou que apresentam desafios adicionais às mais 
diversas indústrias evidenciam a crescente importância de Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação (PD&I) orientada à Economia Circular. 

Até pouco tempo, os destinos possíveis para resíduos considerados 
problemáticos eram incineradores ou aterros sanitários. Não obstante, 
gradualmente o mercado deverá incrementar a oferta de soluções 
tecnológicas economicamente viáveis para reciclagem desses resíduos.

A intensificação das pressões comerciais e regulatórias para o atendimento 
dos índices de reciclagem exigirá novas soluções técnicas. Nesse sentido, a 
reciclagem de papel será terreno fértil para esforços de inovação tecnológica 
consistentes orientados a toda a cadeia de Celulose, Papel e Embalagens.
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CASE 1

A plataforma de e-commerce Loop, por 

exemplo, está começando a trabalhar, na 

França, com as marcas Pampers e Always 

para promover a reciclagem de fraldas e 

absorventes. Ela fornece um recipiente para 

coleta desses materiais pós-uso, recolhe 

na casa dos consumidores os resíduos e os 

envia para a fábrica na Itália. Os custos desse 

processo são ainda bastante altos, mas a 

ideia é ir aperfeiçoando o processo para 

torná-lo mais acessível aos consumidores.

Fonte: Loop.
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CASE 2

EarthCup é o primeiro copinho de papelão 

100% monomaterial. Este foi lançado na França, 

após 10 anos investidos em PD&I, e trata-se de 

um copo sem a tradicional película de plástico 

que dificulta a reciclagem. O copinho pode ser 

compostado em casa – ele possui, inclusive, o selo 

OK Compost Home (selo citado anteriormente 

na tendência “Certificações além da Visibilidade 

de Mercado”, case 2, apresentado na página 

23) – e é produzido de acordo com as normas 

mais rígidas de qualidade sanitária. A empresa 

fabricante dessa inovação, a C.E.E.R. Schisler, 

garante a qualidade do copo e que ele suporta 

tanto bebidas quentes quanto frias.

   Fonte: C.E.E. R. Schisler. 
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RESÍDUOS SÃO INSUMOS

Uma das premissas básicas da Economia Circular é perceber os resíduos 
como insumos. Alinhadas a essa concepção, tendem a aumentar as 
iniciativas voltadas a prolongar a continuidade dos resíduos pelo maior 
tempo possível dentro dos ciclos produtivos. Empresas buscarão de forma 
crescente reduzir custos nos processos de Logística Reversa a partir do 
alinhamento ao uso eficiente dos recursos naturais e enquadramento na 
legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os processos regulares 
de reciclagem deverão ajudar na atenuação de gastos com limpeza pública 
e expansão da vida útil de aterros sanitários. 

A Economia Circular encaminha-se para uma maior proximidade com o 
mercado de investimentos. Grandes bancos e gestoras de investimentos 
já estão voltando atenções para o setor e aumentando financiamentos na 
área de Logística Reversa. De acordo com dados publicados em setembro 
de 2020 na revista Exame, a Economia Circular vai reduzir o desperdício e 
movimentar mais de US$ 4 trilhões na próxima década.



ROTA ESTRATÉGICA DO PAPEL • DA LOGÍSTICA REVERSA À ECONOMIA CIRCULAR42

CASE 1

Empresas que conseguem reinserir resíduos em seu processo produtivo vêm apresentando grande 

economia. É o caso da fabricante de celulose CMPC, que utiliza 99,8% dos resíduos gerados em seus 

processos produtivos para criar 15 diferentes produtos, entre eles um adubo para jardinagem. Dar 

novos usos ao material antes destinado a aterros sanitários também ajudou a empresa a baratear as 

despesas com descarte de lixo, resultando em custos 50% abaixo do padrão do mercado.

Fonte: CMPC Brasil.
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CASE 2

A startup espanhola Honext desenvolveu um material de 

construção sustentável feito de uma combinação de enzimas e 

celulose retiradas dos fluxos de resíduos da produção de papel. 

O material é elaborado a partir de componentes retirados do 

papelão e de resíduos resultantes do processo fabril. Como o 

material já passou por vários ciclos de reutilização, as fibras 

celulósicas restantes são muito curtas para serem unidas e 

transformadas novamente em papel. A solução da Honext 

foi transformar os resíduos em placas de construção para 

divisórias ou revestimentos internos. Ao adicionar certas 

enzimas durante o processo de produção, a empresa cria 

ligações mais fortes entre as fibras curtas de celulose sem ter 

que usar resinas não recicláveis.

Fonte: Honext.
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EMBALAGENS MOSTRAM 
O CAMINHO
Visando à promoção das questões relativas à reciclagem, marcas devem 
ampliar ações de comunicação voltadas ao consumidor no que diz respeito 
a esse tema no contexto das embalagens. Para isso, a cadeia de Celulose, 
Papel e Embalagens possui o desafio de primar por orientações claras e 
objetivas sobre práticas adequadas de separação e disposição de resíduos.

As empresas deverão fortalecer a cultura de destacar nos produtos 
informações sobre composição e forma de destinação. Procedimentos 
sobre a embalagem, como separação do frasco da tampa e necessidade 
de amassar ou esvaziar o recipiente após o consumo, integram a grade 
de informações relevantes a serem trabalhadas. As cores, por exemplo, já 
são um marcador indicativo do ecoponto em que a embalagem deve ser 
descartada. 

O aprimoramento das embalagens deverá levar em conta não somente 
sua função informativa como também a estratégia de posicionamento 
e sustentabilidade da cadeia de Celulose, Papel e Embalagens. Ou seja, 
a embalagem poderá expressar o resultado de um compromisso entre 
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a sua função específica (proteção, manuseio), as vantagens competitivas e 
ambientais que se almeja obter (comunicação, posicionamento) e o seu custo.

A embalagem deixará de ser somente mais um invólucro com boa aparência, 
migrando da categoria de commodity para assumir status de peça de 
comunicação, que precisa ter dimensões emocionais para transmitir o 
diferencial e os valores da marca.

A aplicação da Semiótica – ciência que tem como objetivo investigar os 
fenômenos de produção de significado e de sentido, sejam eles símbolos, 
imagens ou outros tipos de linguagens – poderá ser aliada para contribuir na 
efetividade das ações de Logística Reversa e Economia Circular.

As empresas deverão fortalecer a cultura de 
destacar nos produtos informações sobre 

composição e forma de destinação.
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CASE  1

Uma ação de rede de supermercados que pode 

inspirar fortemente outras empresas é a da 

inglesa Morrisons, que criou três selos distintos 

para as embalagens de seus produtos:

Please Recycle Me (“por favor me recicle”) 

– a embalagem pode ser reciclada no local 

de consumo do produto ou recolhida pelo 

sistema de coleta tradicional na casa do 

consumidor.

Recycle Me In Store (“me recicle na 

loja”) – a embalagem pode ser recolhida 

na loja e encaminhada à destinação 

adequada.

Please Reuse me (“Por favor, me reutilize”) 

– a embalagem pode ser reutilizada para 

outros fins, promovendo a circularidade.

Fonte: The Sun.
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CASE 2

No Brasil, a Nestlé passou a estampar em determinados produtos que a 

lata é confeccionada a partir de material reciclado. A campanha integra 

um projeto da empresa no qual uma das metas busca tornar as suas 

embalagens 100% reutilizáveis ou recicláveis até 2025.

Fonte: Nestlé.
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CASE 3

A Papirus, sediada em Limeira (SP) e especializada em embalagens de papel-cartão, 

criou um selo verde que conta a história e o DNA de cada produto. Por meio dele, 

é possível verificar o percentual de fibras de papel reciclado ou de fibras virgens de 

fontes renováveis utilizadas no processo de produção.

Fonte: Papirus.
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