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ECONOMIA CIRCULAR

Nós somos uma empresa de consultoria que nasceu 
com o objetivo de oferecer soluções em meio 
ambiente e sustentabilidade pautadas pela ciência e 
inovação.

Nosso comprometimento é com a integração 
equilibrada entre homem e a natureza, utilizando as 
melhores práticas e casos de sucesso.

Nossa cultura é baseada em apresentar soluções 
financeiramente viáveis, socialmente justas e 
ambientalmente equilibradas, utilizando as melhores 
técnicas e tecnologias disponíveis, auxiliando 
empresas, negócios, projetos ou serviços à alcançar 
os resultados esperados.

Há mais de 20 anos no mercado, acreditamos que 
bons resultados são reflexo de um desenvolvimento 
contínuo e cooperação constante. Para isso, além de 
uma grande experiência e atuação em setores 
relevantes da economia, nós contamos com 
profissionais de qualidade técnica, tendo como ponto 
chave o alcance de um desenvolvimento sustentável.
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Quem somos e no que acreditamos
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Missão

Assessorar clientes na área de meio ambiente e sustentabilidade, utilizando 
conhecimento e técnicas inovadoras para auxiliar na implementação de 
soluções integradas e efetivas.

Visão

Contribuir para o desenvolvimento sustentável através da inovação e 
eficiência, utilizando as melhores práticas disponíveis e discutidas no mercado.

Valores

Trabalhamos para impactar a sociedade positivamente, pautados pela 
inovação, pela valorização das pessoas, pela geração de valor e pela ética.

Quem somos

No que acreditamos
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Olá, que bom estar aqui com você! 

Nós desenvolvemos este material com o intuito de detalhar nossos 
conhecimentos e experiências e que você possa tomar a melhor 
decisão para seu projeto e negócio.

Nós trabalhamos com o foco na sinergia, a partir de uma rede de 
profissionais com diferentes formações, habilidades e competências. 
Nossos consultores destacam-se por suas trajetórias de sucesso na 
vida acadêmica como também no mercado de trabalho.

Nós atuamos de forma ampla, iniciando com análises críticas da 
organização e customizamos nossa abordagem, com um suporte 
personalizado para implementar o projeto escolhido, além do 
acompanhamento do início ao encerramento do projeto. 

Trabalhamos para engajar os colaboradores e colocá-los como 
protagonistas da mudança, capacitando-os a exercer suas posições e 
responsabilidades definidas. 

Além disso, temos participado ativamente de iniciativas existentes no 
Brasil relacionadas a sustentabilidade, nós estamos preparados para 
colocar a sua organização na vanguarda da sustentabilidade.

Aproveite o conteúdo e nos considere para seu projeto.

Um abraço,

Boas vindas!

André Araújo
CEO
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Nossos clientes
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Economia Circular

Nossa visão

A economia circular é uma nova forma de pensar em um novo 
modelo de negócio, no futuro e como nos relacionamos com o meio 
em que vivemos, com o objetivo claro de preservar o capital natural.

O modelo linear gera um volume sem precedentes de resíduos 
descartados e potencialmente poluidores. Já a ideia de uma 
economia circular vem para nos ajudar a superar esses dilemas e 
criar novas formas de habitar nosso planeta.

Este novo relacionamento com nossos bens e materiais economizaria 
recursos e energia e criaria novas oportunidades localmente. A 
economia circular oferece um novo modelo de pensamento e 
organização social e econômica, é uma ideia mobilizadora, que 
sinaliza a possibilidade de interações benéficas entre os seres 
humanos e o planeta, em uma visão positiva de futuro.
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Onde atuamos

Agricultura

O cultivo tradicional depende de 
pesticidas e fertilizantes caros e 
geralmente levam à degradação 
natural. Uma agricultura de fluxos 
circulares é pautada por respeito, 
tecnologia e regeneração. 
A agricultura regenerativa visa fechar os 
ciclos de nutrientes, devolvendo a 
matéria orgânica à biosfera, 
melhorando o solo e evitando a 
necessidade de produtos químicos.

Indústria

É necessário pensar em soluções para 
otimizar os processos, para conciliar o 
aumento da produtividade com a 
diminuição dos impactos ambientais. 
Em outras palavras, imaginar o 
processo produtivo como um sistema 
fechado em fluxos circulares. Antecipar 
problemas e garantir que os processos 
se mantenham perenes e seguros. 

Varejo

É necessário novos modelos de negócio 
e transformação da cadeia, não mais 
focada em comercializar produtos, mas 
serviços que envolvam estes produtos. 
Garantir fluxos circulares, suporte 
técnico e ação em escala, para que haja 
realmente uma solução que integre os 
diversos atores envolvidos no setor.
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O que entregamos
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Para desenvolver o 
conceito é necessário 
sensibilização e 
engajamento. 

Para isso, capacitar os 
indivíduos sobre 
estratégias e práticas de 
economia circular é o 
ponto inicial da trajetória 
de transição.

Desenvolver um 
pensamento circular é o 
próximo passo para o 
estabelecimento de uma 
cultura circular na 
organização, que seja 
longínqua e transversal. 

O alinhamento com o 
mindset para economia 
circular e inovação 
sustentável são 
competências essenciais 
para iniciar o 
desenvolvimento da 
estratégia de negócios.

Neste ponto, a estratégia 
é determinada por meio 
da integração de toda a 
organização. 

Um circular scan
(mapeamento e 
diagnóstico) é realizado e 
são traçados as linhas de 
base. 

O resultado é um 
roadmap integrado para 
que cada setor envolvido 
possa alcançar os 
resultados traçados.

O ciclo se fecha com o 
desenvolvimento de um 
Plano de Monitoramento 
e Avaliação de 
desempenho de produtos, 
operações e modelos de 
negócios. 

Nesta etapa, utilizamos a 
linha de base traçada nas 
etapas anteriores para 
medir o grau de 
circularidade alcançado e 
definir metas e objetivos 
para alcance.



Obrigado.
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