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RESUMO  

 

Este trabalho investiga as convergências conceituais existentes entre economia circular e 

custo kaizen, segundo a ótica de gestores que atuam na região metropolitana de Salvador. 

Trata-se de um estudo de caso levado a efeito em uma empresa de classe mundial, cujo 

histórico atesta seu compromisso com a preservação do capital natural. Os resultados sugerem 

que os gestores dessa organização identificam fortes semelhanças entre os princípios que 

comandam a chamada economia circular e a base conceitual do custo kaizen. De igual forma, 

consideram que essas duas filosofias de gestão são de natureza complementar e, portanto, 

podem ser utilizadas conjuntamente em favor da sustentabilidade ambiental. Os resultados 

deste estudo são consistentes com outros trabalhos que se realizaram em diversos países, 

principalmente no continente asiático. Em geral, considera-se que os modelos de produção 

inspirados nos preceitos da economia circular são mais compatíveis com a necessidade de 

conciliar a geração de resultados econômicos com a preservação do capital natural. Apesar de 

o estudo apresentar algumas limitações, entre as quais se sobressai o fato de investigar a 

percepção de gestores de uma única empresa, consideramos que esse esforço se justifica 

principalmente pelos seguintes aspectos: a) trata-se de um tema fortemente relacionado com a 

necessidade de se adequar os modelos de gestão aos novos paradigmas da produção 

sustentável; b) as discussões relacionadas com a economia circular ainda se encontram em 

fase embrionária no contexto brasileiro e, portanto, este trabalho incorpora a missão de 

despertar o interesse de estudiosos e de profissionais que lidam com os desafios da 

sustentabilidade.    

 

Palavras-Chave: Economia Circular; Custo Kaizen; Desenvolvimento Sustentável; 

Percepção profissional. 

 
Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo, o desenvolvimento sustentável tem sido pauta obrigatória em muitas 

reuniões e conferências no mundo afora. Na Rio-92, por exemplo, foram abordados temas 

como a limitação de recursos naturais, novas formas de produção e métodos de descarte que 

fossem menos poluentes. Com o passar dos anos, a preocupação com essas questões vem 

crescendo substancialmente. 

mailto:Contato:%20murilo.santos@ufba.br
mailto:E-mail:%20zemariadias@uol.com.br


 

 

Muitos já perceberam que a relação entre o nível de consumo atual e a capacidade de 

fornecimento de recursos naturais pelo nosso planeta encontra-se em condições 

insustentáveis. Tal afirmação é corroborada por World Wide Found For Nature - WWF 

(2012), segundo o qual, já nos moldes de consumo de 2008, a Terra demorava um ano e seis 

meses para se regenerar do que era consumido em um único ano. Se levarmos em 

consideração ainda as estimativas feitas pela OECD (2002, Apud Ellen Macarthur 

Foundtation - EMF, 2013), que expressam um aumento de 1,5 toneladas no consumo por 

habitantes em relação aos anos de 1980 e 2020 e a previsão de aumento populacional com 

poder de compra expressa por EMF (2012, p.2), segundo a qual o tamanho da classe média 

global deve mais do que dobrar até o ano de 2030, podemos supor que tal relação, se mantida 

sob os mesmos parâmetros, tende a intensificar sua insustentabilidade. 

Nessa questão, o fornecimento de recursos naturais não é o único problema enfrentado. Como 

afirma Leitão (2015), vivemos em um planeta finito e limitado também na sua capacidade de 

assimilação da poluição gerada.  European Union - EU (2014), afirma que só na União 

Européia cada cidadão gera anualmente, em média, 4,5 toneladas de resíduos. A Organização 

das Nações Unidas – ONU divulgou através do mapa de produção de lixo tecnológico que em 

2012 o planeta gerou 49 milhões de toneladas de e-lixo e que se o ritmo de produção desse 

tipo de lixo continuar, já em 2017, a produção alcançará quase 66 milhões de toneladas, 

causando graves danos ambientais (EU, 2016). 

De acordo com Ribeiro e Kruglianskas (2014), a inviabilidade do modelo de produção atual 

se apresenta não só pelas questões ecológicas, mas também econômicas. EMF (2012) traz 

alguns dados que corroboram com essa afirmação mostrando que a escassez de oferta de 

algumas matérias primas produz volatilidade de preços, inibindo o crescimento econômico e 

produzindo um cenário de incertezas. A Royal Society of Arts - RSA (2014) afirma que, nos 

moldes atuais, 90% dos materiais extraídos da natureza são descartados antes de irem ao 

mercado e, dos que chegam ao mercado, 80% são transformados em rejeitos com menos de 

seis meses de uso. Desse modo, nem mesmo as operações de reciclagem estabelecidas 

conseguem amenizar essa situação, uma vez que recuperam apenas 5% do valor original das 

matérias-primas (EMF, 2012). 

Sendo assim, ainda de acordo com Ribeiro e Kruglianskas (2014, p.3), não bastam mudanças 

quantitativas, como o aumento da eco eficiência dos processos, pois o problema se dá devido 

ao fato de o modelo atual ser intrinsecamente orientado para o consumo e não para o uso 

eficiente dos recursos (EMF, 2012). 

É preciso repensar a maneira de nos relacionarmos com o ambiente à nossa volta. O modelo 

linear, em uso atualmente (extrair - produzir - usar - descartar), foi responsável por 

proporcionar desenvolvimento e levar a humanidade ao nível evolutivo em que nos 

encontramos atualmente. Porem, dadas as demandas atuais, esse modelo deixou de ser uma 

opção viável. Nessas condições, o modelo da economia circular se apresenta como uma 

alternativa relevante, uma proposta para um novo modo de produzir e consumir, orientado não 

mais para o consumo, mas para o uso racional dos recursos. A economia circular é 

restaurativa e regenerativa por princípio e seu objetivo é manter produtos, componentes e 

materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo (EMF 2012, p.3). Seus 

princípios se mostram promissores de tal forma que Leitão (2015) chega a sugerir que a 

implementação do modelo de economia circular trará impactos positivos em termos 

econômicos, ambientais e sociais, de forma que até a idéia de que o crescimento econômico é 

prejudicial ao meio ambiente pode vir a ser superada. 

A implementação desse modelo estabelece conexões com diversas áreas do conhecimento. 

EU (2014) afirma que essa nova maneira de desenvolver as atividades econômicas pode nos 

conduzir à transição para uma economia circular. Ainda de acordo com EU (2014) para 



 

 

viabilizar tal transição são necessários novos enquadramentos financeiros e contábeis para 

incentivar a eficiência e a circularidade dos recursos em detrimento de um consumo 

supérfluo. 

Em paralelo a essas questões, algumas ferramentas de gestão estratégica já são utilizadas na 

busca por uma melhor adequação organizacional às pressões do mercado e demandas 

ambientais. Os sistemas de custo alternativos, como o custo kaizen, são ferramentas 

gerenciais direcionadas para a otimização de custos, que, segundo Campos, Cerqueira Junior e 

Santos (2004), quando aplicadas numa organização busca uma melhoria contínua dos 

processos produtivo e administrativo. Imai (1994) afirma que o custo kaizen busca a redução 

de custos de produção, através da implementação de pequenas ações de melhoria contínua que 

são vinculadas ao controle de qualidade, resultando no aumento da produtividade. 

Ante o exposto, tanto o custo kaizen quanto a economia circular parecem se adequar à busca 

pelo desenvolvimento sustentável. Baseando nesse princípio, esse estudo busca avaliar a 

percepção de gestores localizados na região metropolitana de Salvador quanto a 

compatibilidade dos princípios em que se assentam as filosofias de produção supracitadas: 

custo kaizen e economia circular.  

Embora a economia circular já seja uma realidade em outros países da Europa e da Ásia, 

como a china, onde essa filosofia de produção é amplamente difundida, buscando inclusive a 

implementação em parques industriais e até cidades, os estudos no Brasil ainda se encontram 

em fase seminal e as discussões são incipientes. 

Essa pesquisa será realizada sob o formato de um estudo de caso e busca contribuir para 

despertar a comunidade acadêmica e agentes de mercado para essa nova filosofia de produção 

que é a economia circular. Mais especificamente, busca-se identificar  até que ponto os 

gestores conseguem identificar convergências entre os princípios  que norteiam o custo kaizen 

e a economia circular. Como objetivos secundários o estudo busca avaliar: a) a percepção dos 

gestores quanto à inadequação do modelo linear de produção e sintonia do modelo proposto 

pela economia circular com os princípios do desenvolvimento sustentável b) a percepção dos 

gestores a respeito de uma possível relação entre a economia circular e a legitimidade das 

instituições que possam vir a adotá-la. 

A entidade escolhida para realização da pesquisa foi a GrafTech Brasil, situada na região 

metropolitana de Salvador. A escolha dessa entidade se justifica pelo fato de o modelo de 

gestão da referida empresa se encontrar alicerçado nos princípios do custo kaizen, conforme 

GrafTech international (2011). 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 ECONOMIA CIRCULAR: UMA PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

A ideia de se fomentar o desenvolvimento de uma economia circular não é inteiramente nova, 

Herman et al (2001, apud Wang et al 2014) afirmam que a mesma foi sugerida pelo 

economista americano Kenneth E. Boulding em 1966, ganhando visibilidade na década de 

1990 e proporção mundial através das publicações da Ellen MacArthur Foundation, criada em 

2010 com o objetivo de acelerar a transição para uma economia circular (EMF, 2012). Por 

definição ela busca a proteção dos recursos naturais atrelada a uma filosofia de baixa 

poluição, baixa emissão, redução e reciclagem, constituindo uma resposta ao desejo de um 

crescimento sustentável (EU, 2014). 

Segundo EMF (2012, p.2) a economia circular: 



 

 

[...] se define como uma economia que é restaurativa e regenerativa por princípio e 

tem como objetivo manter os produtos, componentes e materiais em seu mais alto 

nível de valor e utilidade o tempo todo. [...] sendo concebida como um ciclo 

contínuo de desenvolvimento que preserva e aprimora o capital natural, otimiza a 

produtividade dos recursos e minimiza riscos sistêmicos. 

  

Como afirma EU (2014), a melhor forma de entender a definição da economia circular é 

analisar os sistemas naturais vivos que funcionam perfeitamente pelo fato de cada um dos 

seus componentes se encaixar no todo. A idéia de resíduo não existe na natureza. Nela, tudo 

que é descartado por um componente é aproveitado por outro produzindo, assim, um sistema 

cíclico que maximiza a utilidade dos recursos e preserva o meio ambiente. 

Essa filosofia cíclica de vida baseada na natureza é transplantada para o modelo proposto na 

economia circular através de alguns dos princípios que são apresentados por EMF (2013). E 

que dão origem a um sistema que apresenta as seguintes características: 

1)  A não formação de resíduos faz parte do projeto: quando já na concepção os produtos são 

projetados para caber num ciclo de materiais por meio da desmontagem ou renovação, os 

resíduos acabam não existindo ou são, na pior das hipóteses, minimizados.  

2) Resiliência desenvolvida através da diversidade: características como versatilidade, 

modularidade e adaptação devem ser priorizadas num mundo de incertezas e rápida evolução. 

Essas características também são encontradas nos ecossistemas, que se tornam mais capazes 

de se adaptar à medida que se diversificam. 

3) Pensamento é sistêmico: na economia circular é crucial a compreensão da maneira como as 

partes influenciam o todo e também como o todo exerce influência no funcionamento das 

partes. Os elementos são analisados amplamente, considerando sua relação com o ambiente à 

sua volta. 

4)  Resíduo são utilizados como alimentação: a capacidade de reintroduzir os materiais no 

processo através de loops restauradores é a idéia que compõe a espinha dorsal da economia 

circular. 

Quando operados em conjunto, esses princípios dão origem ao modelo da economia circular, 

que tem o funcionamento conforme apresentado na figura 1. 

 
  



 

 

 

Figura 1: Modelo de funcionamento da Economia Circular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de EMF (2012) 

 

O diferencial desse modelo é apresentado por EMF (2012) por meio de alguns atributos, como 

por exemplo: “O poder dos círculos menores”, que é apresentado como a estratégia aplicada 

mais valiosa. Uma vez que o produto esteja em utilização, sua manutenção em posse do 

consumidor é o que preservará a maior parte de seu valor. Quando isso deixa de ser possível a 

próxima opção mais vantajosa é reutilizá-lo completamente ou por meio de suas peças. 

Quando a reutilização deixar de ser viável poder-se-á então pensar na remanufatura e por fim 

na reciclagem. Os círculos menores preservam mais a integridade e a complexidade dos 

produtos, além de poupar a mão-de-obra e a energia embutida na sua fabricação. As 

existências dessas fontes de criação de valor subsidiam a afirmação de House of commons 

(2014) que diz que a economia circular é o modelo que atribui valor aos produtos de maneira 

diferenciada, sendo capaz de criar uma economia mais robusta. 

Como afirma Azevedo (2015), a economia circular rompe com o modelo linear e programa 

um modelo no qual os produtos são elaborados para circular de forma mais eficiente e serem 

recolocados na produção sem perder a qualidade e com a maior conservação de valor 

possível. 

 

2.2 CUSTO KAIZEN 

 

Diante das pressões sociais para que não se comprometam as condições de vida das futuras 

gerações, cresce a demanda por ferramentas de gestão que viabilizem modelos de produção 

capazes de minimizar custos ambientais. Nesse contexto, a gestão estratégica de custos é 

lembrada pelo conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas para identificar 

oportunidades de reduzir custos que não agregam valor e que criam barreiras à 

sustentabilidade ambiental.  Uma delas é o chamado custo kaizen, que teve origem no Japão 
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do período pós-guerra e busca a melhoria contínua. Trata-se de uma ferramenta de gestão 

estratégica que pode ser aplicada de maneira abrangente em diversos setores empresariais. Tal 

filosofia surgiu da necessidade de se reconstruir um país devastado pelo potencial atômico da 

segunda guerra mundial. Nesse cenário, as empresas japonesas tiveram que se reconstruir e se 

reinventar do zero. 

Imai (1994, p.3), ao descrever a filosofia kaizen, afirma que a sua essência é simples e direta: 

kaizen significa melhoramento. Mais ainda, significa melhoramento continuo envolvendo 

todos. Campos, Cerqueira Junior e Santos (2004) afirmam que o termo kaizen é de origem 

japonesa e que o mesmo pode ser interpretado como melhoria contínua do homem, mas 

quando aplicado a empresas significa uma melhoria contínua, que busca o aperfeiçoamento do 

processo produtivo.  

Slack et al (2008, p.602) reforça que o kaizen opera por meio de pequenas mudanças que 

afetam as etapas do processo, explicando ainda que o melhoramento continuo não se preocupa 

com a promoção dos pequenos melhoramentos, mas os vê como tendo vantagens 

significativas sobre os grandes. 

Quando aplicado ao custeio, a filosofia kaizen dá origem ao custo kaizen, uma ferramenta da 

gestão estratégica de custos orientada a melhorias processuais e administrativas contínuas. 

Segundo Cogan (1999), o custo kaizen busca o melhoramento aplicado à redução de custos 

durante a fase de fabricação e no ciclo de vida de um produto. Campos, Cerqueira Junior e 

Santos (2004) apontam algumas características dessa metodologia: 

a) a responsabilidade pela redução de custos não é individual, mas coletiva; 

b) os custos reais de produção são calculados pela própria equipe de produção, a quem 

compete prestar as informações devidas sobre esses custos; 

c) os custos padrão são continuamente ajustados para refletir as reduções anteriores de custos 

reais. 

Já Siqueira et al (2005 apud Guarnieri et al, 2008) mostram algumas condições necessárias 

para que essa metodologia possa ser implementada com sucesso: 

a) a alta administração da empresa deve assumir os valores do kaizen como parte da política 

de qualidade; 

b) a alta administração deve estimular uma série de atividades para a promoção dos valores 

adotados; 

c) todos os funcionários devem se envolver na implementação e manutenção dessa 

metodologia, incorporando as práticas de melhoria contínua no seu dia-a-dia. 

 Monden (1999) afirma que custo kaizen tem como objetivo trabalhar continuamente na 

redução dos custos em todas as etapas do processo para alcançar os valores almejados pela 

empresa, abrangendo o sistema contábil administrativo e também as atividades de chão-de-

fábrica. 

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 PROCEDIMENTOS MÉTODOLOGICOS 

 

Essa pesquisa se caracteriza como estudo de caso, haja vista que a mesma investiga a 

percepção de gestores de uma determinada organização acerca das possíveis semelhanças 

existentes entre os preceitos do custo kaizen e a proposta em que se fundamenta a chamada 

economia circular.  Como afirma Patton (2002), esse tipo de pesquisa tem o propósito de 

reunir informações relevantes sobre determinado fenômeno.  

Mediante aplicação de questionário, buscou-se identificar a percepção de gestores de 

determinada empresa a respeito dos pontos de convergência conceitual existentes entre o 



 

 

custo kaizen e a economia circular. O questionário  foi composto de 27 questões e se divide 

em três blocos. No primeiro bloco, foram apresentados os principais conceitos em que se 

alicerçam as citadas filosofias de produção (kaizen e economia circular). No segundo bloco, 

foram coletadas informações a respeito da carreira dos gestores envolvidos na pesquisa.  No 

último bloco, foram coletadas informações a respeito das crenças, conhecimentos e 

percepções desses profissionais. 

O instrumento de pesquisa apresentou questões de múltipla escolha e questões  que avaliavam 

o grau de concordância dos gestores a respeito de algumas afirmações apresentadas. Esse 

nível de concordância foi medido com o apoio de uma escala de cinco pontos onde: -2 = 

“discordo totalmente”; -1 = “descordo parcialmente”; 0 = “não concordo nem discordo”; 1 = 

“Concordo parcialmente”; 2 = “Concordo Inteiramente”. 

O primeiro conjunto de afirmativas foi apresentado aos respondentes da forma como se 

expressa no quadro 1 e foi construído com o objetivo de avaliar a seguinte hipótese: 

 

H1- Os gestores são capazes de perceber a inadequação dos modelos tradicionais de produção 

ante os princípios do desenvolvimento sustentável, bem as contribuições que podem ser 

prestadas pelo custo kaizen e pela economia circular para alcançar esse desenvolvimento.  

 
Quadro 1: Afirmações que avaliam a capacidade de percepção dos gestores a respeito do modelo atual de 

produção, da economia circular e sua relação com a contabilidade 

P6 - O modelo de produção linear (extração - produção - uso - descarte) não é sustentável nem se adequa aos 

anseios ambientais e econômicos da atualidade. 

P7 - O modelo de produção linear (extração - produção - uso - descarte) pode ser substituído por outro mais 

adequado aos anseios ambientais e econômicos da atualidade. 

P8 - O modelo de produção linear (extração - produção - uso - descarte) não é capaz de extrair o máximo do 

potencial econômico dos materiais extraídos da natureza.  

P9 - A crescente escassez de algumas matérias primas tem aumentado os custos de sua obtenção. Nessas 

condições, torna-se necessário repensar a forma como consumimos os recursos. 

P10 - A geração de rejeitos no processo produtivo pode ser minimizada se os resíduos forem reutilizados. 

Para tal, a circularidade dos recursos se apresenta como uma alternativa promissora. 

P11 - Considero o modelo proposto pela economia circular relevante na busca pelo desenvolvimento 

sustentável e pelo controle da utilização dos recursos escassos. 

P12 - Acredito que através das ferramentas de gestão estratégica de custos, como o kaizen, a contabilidade 

pode contribuir com o modelo proposto pela economia circular. 

P13 - Acredito que a implementação do modelo da economia circular pode ser facilitada por meio da adoção 

de medidas estabelecidas pelo custo kaizen. 

P14 - O objetivo do custo kaizen é trabalhar continuamente na redução dos custos em todas as etapas do 

processo para alcançar os valores almejados pela empresa. Como você acredita que tal sistema impactaria 

nos objetivos da economia circular? 

Fonte: Os autores. 

 

Na sequência, apresentamos aos respondentes as afirmativas expressas no quadro 2, com o 

objetivo de avaliar a percepção a respeito das convergências conceituais existentes entre a 

economia circular e o custo kaizen. Para tanto, foram descritas algumas práticas que, segundo 

EMF (2012), promovem a economia circular. A partir de então, os gestores foram solicitados 

a apontar o grau de concordância quanto à relação existente entre essas práticas e os 

princípios em que se fundamenta o custo kaizen.  

 



 

 

Quadro 2: Afirmações que avaliam a capacidade de percepção dos gestores a respeito da adequação dos 

princípios da economia circular com os preceitos do custo kaizen. 

P15 - Preservar e aprimorar o capital natural, controlando os estoques finitos e equilibrando os recursos 

renováveis 

P16 - As perdas devem ser excluídas desde o princípio e os resíduos excluídos desde a concepção do projeto 

P17 - Otimizar o rendimento dos recursos fazendo circular produtos, componentes e materiais no nível mais 

alto de utilidade durante todo o tempo 

P18 - Estimular a efetividade do sistema revelando e excluindo as externalidades negativas desde o princípio 

P19 - Preços ou outros mecanismos de Feedback devem refletir os custos reais 

Fonte: Os autores 
 

No quadro seguinte, foram apresentadas algumas práticas que, segundo Monden (1999), estão 

relacionadas com o custo kaizen. Nesse caso, os gestores foram solicitados a apresentar o seu 

grau de concordância quanto à aderência dessas práticas aos princípios em que se fundamenta 

a chamada economia circular.  

 
Quadro 3: Afirmações que avaliam a capacidade de percepção dos gestores a respeito da adequação dos 

princípios do custo kaizen aos objetivos da economia circular. 

P20 - Estabelecimento periódico de novos alvos de redução de custos. 

P21 - Condução de atividades de melhoria contínua durante todo o ano para alcançar a redução de custos. 

P22 - Realização de análise das diferenças entre o custo-alvo e o custo real. 

P23 - Realização de investigação e tomada de medidas corretivas quando a redução de custo alvo não for 

atingida. 

P24 - Modificação contínua da condição de produção por meio de pequenas ações de melhorias que visam a 

redução dos custos. 

Fonte: Os autores 

  

Esses dois últimos grupos de questões tinham o objetivo de encontrar respostas que permitam 

a avaliação das últimas hipóteses desse estudo:  

 

H2 – Os gestores são capazes de perceber a adequação dos princípios da economia circular 

aos objetivos do custo kaizen. 

H3 - Os gestores são capazes de perceber a adequação dos princípios do custo kaizen aos 

objetivos da economia circular. 

 

As últimas alternativas buscaram avaliar a opinião dos gestores a respeito de uma possível 

relação entre a economia circular e a legitimidade das organizações frente à sociedade. Essas 

afirmações buscaram avaliar a hipótese abaixo e são apresentadas no quadro 4. 

 

H4 – Os gestores fazem uma associação entre práticas da economia circular e legitimidade 

organizacional.  

 
Quadro 4: Afirmações que relacionam a economia circular e a legitimidade das organizações 

Considero que uma possível implementação do modelo de economia circular fará com que a imagem das 

organizações seja favorecida perante os investidores ou a sociedade. 

Ao perceber que uma organização se destacou devido a adoção de medidas propostas pela economia 

circular, outras empresas também adotariam esse modelo. 

Acredito que seja possível a realização de ajustes que levem o processo produtivo desta organização a se 

adequar ao modelo proposto pela economia circular  

Fonte: Os autores 

 

 

 



 

 

3.2 ESCOLHA DA ORGANIZAÇÃO 

 

Para a realização desse estudo de caso, a empresa escolhida foi a GrafTech Brasil, uma 

indústria fabricante de eletrodos de grafite situada no Município de Candeias, região 

Metropolitana de Salvador.  

Segundo Graftech International (2011), a sua história pode ser rastreada até o ano de 1872, 

quando George B. Hicks formou a Cleveland Telegraph Supply and Manufacturing Company 

para fabricar e comercializar o "Hicks Repeater", dispositivo que revolucionou a transmissão 

de telégrafo de máquinas. Mais tarde, essa empresa volta sua atenção para a utilização de 

lampadas de arco de eletrodo de carbono, passando a utilizar como matéria prima para o 

desenvolver seus produtos o coque de carbono, um subproduto da standard oil company. Tal 

caracteristica mostra que, desde os seus primórdios, a empresa ocupa, na essência das suas 

atividades, um posicionamento estratégico devido a sua atuação por meio de um processo 

integrado que utiliza resíduo como recurso para minimizar impactos ambientais. 

Em 1880, após o sucesso da utilização da eletricidade na iluminação pública, o nome da 

companhia é mudado de Telegraph Supply Company para Brush Electric Company e, em 

1886, um e seus parceiros originais compra uma participação majoritária na Boulton Carbon 

Company, reorganizando-a então como a National Carbon Company que, sob sua liderança, 

foi de uma companhia de carbono local bem-sucedida à companhia de carbono dominante no 

país. 

Outro evento importante ocorrido em 1886 que modelou o futuro da National Carbon 

Company: simultaneamente em dois continentes diferentes, Charles Hall do Oberlin College, 

em Ohio, e Paul Heroult, na França, usaram arcos de carbonos no desenvolvimento do 

processo de redução de alumínio, o que reduziu o custo do alumínio e permitiu o uso 

comercial do metal. 

O século XX foi marcado por vários eventos que delinearam a evolução da organização no 

mercado mundial, incluindo o aumento e o eventual declínio da demanda por iluminação de 

arco, a crescente importância das indústrias do alumínio e do aço e a integração da National 

Carbon Company para formar uma gigante corporativa, a Union Carbide and Carbon 

Corporation. Esses acontecimentos levaram a empresa a mudar a atuação da iluminação de 

arco para a área de eletrodos de grafite. 

No início da década de 70, o crescimento da indústria siderúrgica exigiu o aumento da 

capacidade de eletrodos de grafite. O período levou à abertura de plantas na Espanha, África 

do Sul, França e Brasil. No início dos anos 80, a empresa adotou a filosofia de qualidade 

Deming em todas as suas unidades. Introduziu o SPC (Controle Estatístico de Processos), 

TQM (Gestão da Qualidade Total), PIQ (Parceiros em Qualidade com Fornecedores) e 

Melhores Práticas (Definições de Melhor Tecnologia) para todos os processos. Algumas 

dessas filosofias são citadas por Imai (1994) como ações que contribuem para otimizar custos 

e que se afinam com a filosofia do kaizen,  a qual já se incorporou plenamente à cultura da 

organização em apreço.  

Em 2002, o nome da empresa foi alterado de UCAR Carbon Company para GrafTech 

Internacional para enfatizar suas capacidades de tecnologia em materiais de grafite. 

Conforme afirma GrafTech International (2011), a GrafTech está comprometida com a 

"Redefinição de Limites" para que seus clientes possam avançar e crescer neste mundo em 

constante mudança. Essa história de compromisso com a sustentabilidade e, por conseguinte, 

com modelos de produção que se mostram afinados com os princípios da economia circular 

nos animou a realizar o estudo de caso na referida empresa.  

 

 



 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

As primeiras questões apresentadas buscavam identificar os entrevistados e conhecer sua 

história dentro da organização. Os dados obtidos nos permitiram construir o perfil dos 

profissionais que se dispuseram a representar a organização. Eles se encontram no alto 

escalão da administração, há mais de uma década, e têm formação em engenharia, como 

evidencia a tabela 1. 

 
Tabela 1: características dos profissionais entrevistados 

Questões Entrevistado 01 Entrevistado 02 

P1 - Qual cargo você ocupa na empresa? Gestor da Fábrica Gestor de processos 

P2 - Há quanto tempo você trabalha nessa organização? 11 a 15 anos Mais de 20 anos 

P3 - Qual sua área de formação? Engenharia Engenharia 

Fonte: os autores 

 

No segundo momento esses profissionais foram questionados quanto à situação em que se 

encontra a organização no que diz respeito ao emprego da filosofia kaizen e exposição das 

ideias da economia circular. Essas questões foram utilizadas como base comparativa para 

análise das questões que fundamentam as hipóteses descritas nesse estudo. 

 
Tabela 2: Situação organizacional quanto às propostas apresentadas nesse estudo. 

Questões Entrevistado 01 Entrevistado 02 

P4 - A filosofia kaizen é amplamente empregada nesta 

organização. 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

inteiramente 

P5 - Já tive contato com a proposta da economia circular através da 

minha organização. 

Não Concordo 

Nem Discordo 

Concordo 

parcialmente 

Fonte: os autores 

 

O primeiro objetivo do questionário foi avaliar as impressões dos gestores a respeito dos 

modelos tradicionais de produção, a adequação da proposta apresentada pela economia 

circular à busca pelo desenvolvimento sustentável e a capacidade de colaboração do custo 

kaizen com essa proposta. Os resultados apresentados na tabela 3 indicam que os gestores 

entendem que o modelo de produção atual não se mostra adequado às demandas ambientais e 

econômicas da sociedade. 

Vale destacar a ênfase apresentada nas respostas das proposições P6 e P9, que sugerem a 

percepção de inadequação dos modelos tradicionais, tanto no âmbito ambiental quanto 

econômico. Esse resultado está condizente com a visão de Ribeiro e Kruglianskas (2014), já 

que tais autores afirmam que a inviabilidade do modelo de produção atual se manifesta não só 

pelas questões ecológicas, mas também econômicas. 

Na análise da relevância dos princípios preconizados pela economia circular rumo ao 

desenvolvimento sustentável, os entrevistados confirmam que tal modelo realmente se mostra 

mais compatível com a idéia da sustentabilidade. Isso é evidenciado na proposição P11.  

Por fim, a avaliação dos gestores quanto à capacidade de colaboração do kaisen com a 

proposta contida no modelo da economia circular (proposições P12 a P14), os resultados 

mostram que a percepção dos gestores está em sintonia com a afirmação de EU (2014), que 

sugere que algumas ferramentas derivadas da contabilidade gerencial podem incentivar a 

eficiência e a circularidade. 

Dois pontos chamam atenção nos resultados apresentados para essas questões, o primeiro 

deles, relacionado a resposta da proposição P12, mostra que quando o questionamento é feito 

de maneira genérica, sem especificação da ferramenta de gestão de custos os gestores podem 

apresentar dificuldades em perceber a contribuição da contabilidade para o modelo da gestão 



 

 

estratégica de custos, é possível que esse comportamento possa ser explicado pela resposta da 

questão P3, que mostra que os gestores são oriundos de outras áreas do conhecimento, o que 

dificultaria uma análise mais precisa a respeito das áreas de atuação da contabilidade.  

O segundo ponto diz respeito à análise da resposta atribuída à questão P14. Os resultados 

sugerem existir concordância quanto ao possível alinhamento existente entre as bases 

conceituais do kaizen e os preceitos que orientam as práticas adotadas pela economia circular. 

No conjunto, esses resultados indicam que a hipótese H1 pode ser confirmada, ou seja, que os 

gestores são capazes de perceber a inadequação dos modelos tradicionais de produção, a 

relevância da economia circular para o desenvolvimento sustentável e as contribuições que 

podem ser proporcionadas pelo kaizen para que tal desenvolvimento seja alcançado. 

 
Tabela 3: percepção dos gestores quanto à inadequação dos modelos tradicionais de produção frente às 

demandas ambientais e econômicas, adequação da proposta da economia circular e o papel do kaizen. 

Alternativa Entrevistado 01 Entrevistado 02 

P6 - O modelo de produção linear (extração - produção - uso - 

descarte) não é sustentável nem se adéqua aos anseios ambientais e 

econômicos da atualidade. 

Concordo 

inteiramente 

Concordo 

inteiramente 

P7 - O modelo de produção linear (extração - produção - uso - 

descarte) pode ser substituído por outro mais adequado aos anseios 

ambientais e econômicos da atualidade. 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

P8 - O modelo de produção linear (extração - produção - uso - 

descarte) não é capaz de extrair o máximo do potencial econômico 

dos materiais extraídos da natureza. 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

inteiramente 

P9 - A crescente escassez de algumas matérias primas tem 

aumentado os custos de sua obtenção. Nessas condições, torna-se 

necessário repensar a forma como consumimos os recursos. 

Concordo 

inteiramente 

Concordo 

inteiramente 

P10 - A geração de rejeitos no processo produtivo pode ser 

minimizada se os resíduos forem reutilizados. Para tal, a 

circularidade dos recursos se apresenta como uma alternativa 

promissora. 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

inteiramente 

P11 - Considero o modelo proposto pela economia circular uma 

proposta de relevância na busca pelo desenvolvimento sustentável 

e pelo controle da utilização dos recursos escassos. 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

P12 - Acredito que, através das ferramentas de gestão estratégica 

de custos,  a contabilidade pode contribuir com o modelo proposto 

pela economia circular. 

Não Concordo 

Nem Discordo 

Concordo 

parcialmente 

P13 - Acredito que a implementação do modelo da economia 

circular pode ser facilitada por meio da adoção de medidas 

estabelecidas pelo Custo  kaizen. 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

P14 - O objetivo do custo kaizen é trabalhar continuamente na 

redução dos custos em todas as etapas do processo para alcançar os 

valores almejados pela empresa, como você acredita que tal 

sistema impactaria nos objetivos da economia circular? 

Colabora 

diretamente 

Colabora 

diretamente 

Fonte: os autores 

 

O segundo objetivo buscou avaliar a percepção dos gestores a respeito da adequação dos 

princípios da economia circular aos objetivos do custo kaizen. Os resultados são apresentados 

na tabela 4 e evidenciam que os gestores identificam similaridade entre a maior parte dos 

princípios. Cabe ressaltar a relação entre a percepção de adequação dos princípios 

apresentados na tabela 4 e o contato declarado com a proposta apresentada em P5. É possível 

observar que o gestor que declara ter mais contato com a proposta da economia circular 

percebe com mais intensidade a relação entre os princípios apresentados e os objetivos do 

custo kaizen. 

 



 

 

Tabela 4: percepção dos gestores quanto à adequação dos princípios da economia circular aos objetivos do custo 

kaizen 

Alternativa Entrevistado 01 Entrevistado 02 

P15 - Preservar e aprimorar o capital natural, controlando os 

estoques finitos e equilibrando os recursos renováveis. 

Concordo 

inteiramente 

Concordo 

inteiramente 

P16 - As perdas devem ser excluídas desde o princípio e os 

resíduos excluídos desde a concepção do projeto. 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

inteiramente 

P17 - Otimizar o rendimento dos recursos fazendo circular 

produtos, componentes e materiais no nível mais alto de utilidade 

durante todo o tempo. 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

inteiramente 

P18 - Estimular a efetividade do sistema revelando e excluindo as 

externalidades negativas desde o princípio. 

Não Concordo 

Nem Discordo 

Concordo 

inteiramente 

P19 - Repercussão dos custos reais por meio dos preços ou outros 

mecanismos de Feedback. 

Não Concordo 

Nem Discordo 

Concordo 

inteiramente 

Fonte: os autores 

 

O próximo objetivo é a avaliação da percepção dos gestores a respeito da adequação dos 

princípios do custo kaizen aos objetivos da economia circular, os resultados são apresentados 

na tabela 5 e revelam forte percepção de adequação. É possível ver que todas tiveram como 

escolha a opção que indica maior grau de concordância, o que, em análise conjunta com a 

resposta obtida da proposição P4, nos leva a sugerir que devido ao conhecimento prévio da 

filosofia kaizen os gestores encontram-se mais aptos e se sentem mais seguros para 

reconhecer possíveis  relações entre seus princípios. 

 

Tabela 5: da adequação dos princípios do custo kaizen aos objetivos da economia circular 

Alternativa Entrevistado 01 Entrevistado 02 

P20 - Estabelecimento periódico de novos alvos de redução de 

custos. 

Concordo 

inteiramente 

Concordo 

inteiramente 

P21 - Condução de atividades de melhoria continua durante todo o 

ano para alcançar a redução de custos. 

Concordo 

inteiramente 

Concordo 

inteiramente 

P22 - Realização de análise das diferenças entre o custo-alvo e o 

custo real 

Concordo 

inteiramente 

Concordo 

inteiramente 

P23 - Realização de investigação e tomada de medidas corretivas 

quando a redução de custo alvo não for atingida. 

Concordo 

inteiramente 

Concordo 

inteiramente 

P24 - Modificação contínua da condição de produção por meio de 

pequenas ações de melhorias que visam a redução dos custos. 

Concordo 

inteiramente 

Concordo 

inteiramente 

Fonte: os autores 

 

Esses resultados, encontrados através da análise das alternativas apresentadas nas tabelas 4 e 

5, nos levam a aceitar as hipóteses H2 e H3 sugerindo então que é possível afirmar que os 

gestores são capazes de perceber a adequação dos princípios da economia circular aos 

objetivos do custo kaizen, e também a adequação dos princípios do custo kaizen aos objetivos 

da economia circular. Consequentemente, os resultados sugerem existir uma adequação mútua 

entre os princípios das propostas estudadas, de modo que possa se estabelecer uma 

cooperação recíproca na consecução dos objetivos pretendidos por cada uma (economia 

circular/ kaizen).   

Assim é possível afirmar que a contabilidade gerencial, por meio do kaizen, pode ter atuação 

ativa na implementação e manutenção de um modelo de economia circular e também que o 

modelo da economia circular exerce influência sob as atividades contábeis. Uma vez que se 

coloque em prática a idéia subjacente à economia circular, seus objetivos não poderiam ser 

alcançados em plenitude sem fazer uso de certas ferramentas ofertadas pelas ciências 

contábeis, como o kaizen, por exemplo.  



 

 

Por fim, o último conjunto de alternativas buscou avaliar a opinião dos gestores a respeito de 

uma possível relação entre a economia circular e a legitimidade das organizações frente à 

sociedade. Os resultados são apresentados na tabela 6 e mostram que os gestores acreditam 

que a economia circular seja um modelo de produção que contribuirá para a empresa 

conquista legitimidade perante os stakeholders. Contudo, os resultados apresentam menor 

intensidade na crença de que a adoção das práticas preconizadas pela economia circular 

configurem isomorfismo mimético. Isto sugere que, em determinados casos, ao implantar o 

modelo circular, as preocupações da gestão podem estar mais sintonizadas com os seus efeitos 

sobre o processo de produção e menos com questões de legitimidade. Essa possibilidade se 

mostra mais forte quando se comparam as respostas dadas pelo entrevistado 01 nas 

proposições P26 (tabela 6) e P27 (tabela 7). Assim, teríamos uma aceitação parcial da 

hipótese H4. 

 
Tabela 6: opinião dos gestores a respeito de uma possível relação entre a economia circular e a legitimidade das 

organizações frente à sociedade. 

Alternativa Entrevistado 01 Entrevistado 02 

P25 - Considero que uma possível implementação do modelo de 

economia circular fará com que a imagem das organizações seja 

favorecida perante os investidores ou a sociedade. 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

P26 - Ao perceber que uma organização se destacou devido a 

adoção de medidas propostas pela economia circular, outras 

empresas também adotariam esse modelo 

Não Concordo 

Nem Discordo 

Concordo 

parcialmente 

Fonte: os autores 

 

Outra questão foi levantada para avaliar a disposição dos gestores em participar de uma 

provável transição dos modelos tradicionais de produção para outros modelos sintonizados 

com os princípios da economia circular. A tabela 7 aponta uma tendência à aceitação, mas 

ainda com certas ressalvas. Esse comportamento é condizente com o resultado encontrado por 

Leal (2015), que, ao avaliar 11 empresas em seu estudo, percebeu a preocupação dos 

entrevistados quanto às dificuldades de implementação desse modelo. 

 
Tabela 7: opinião dos gestores a respeito de uma possível relação entre a economia circular e a legitimidade das 

organizações frente à sociedade. 

Alternativa Entrevistado 01 Entrevistado 02 

P27 - Acredito que seja possível a realização de ajustes que levem 

o processo produtivo desta organização a se adequar ao modelo 

proposto pela economia circular.  

Não Concordo 

Nem Discordo 

Concordo 

parcialmente 

Fonte: os autores 

 

Esses achados vêm confirmar a declaração de House of Commons (2014), que expressa a 

dificuldade de implementação de modelos de produção baseados nos princípios da economia 

circular, ao afirmar que as resistências estão vinculadas a questões culturais no âmbito das 

empresas, a interesses governamentais e à vontade da própria sociedade. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Inspirando-se em estudos realizados no ambiente internacional, este trabalho acalenta a 

pretensão de associar-se aos primeiros esforços de pesquisa que se delineiam no Brasil em 

torno da chamada Economia Circular. No caso específico, o objetivo foi identificar a 

percepção de gestores acerca dos pontos de convergência existentes entre os princípios que 

orientam a concepção de modelos de produção baseados na economia circular e os preceitos 



 

 

que alicerçam as práticas do kaizen.  Secundariamente, o estudo buscou avaliar: a) a 

percepção dos gestores quanto à inadequação dos modelos de produção tradicionais ante a 

necessidade de se garantir a sustentabilidade ambiental e a compatibilidade dos modelos 

guiados pela lógica da economia circular com o desejo de preservar o capital natural; b) a 

percepção dos gestores a respeito de uma possível relação entre economia circular e 

legitimidade das organizações. 

Inicialmente, cabe registrar que os resultados da pesquisa se revelam consistentes com outras 

investigações que se realizaram em torno do tema. A exemplo do que se observou em outros 

estudos, sobretudo em países asiáticos, os gestores manifestaram o entendimento de que os 

modelos de produção tradicionais não estão alinhados com as demandas econômicas e 

ambientais da atualidade. De igual forma, observou-se que a adoção dos preceitos em que se 

fundamenta o kaizen pode contribuir para a consecução dos objetivos estabelecidos pela 

economia circular. Os gestores identificam fortes congruências entre modelos de produção 

inspirados no kaizen e a proposta geral da economia circular.  Considera-se que ambos 

convergem para o mesmo fim, que é buscar conciliar a obtenção de resultados econômicos 

com a preservação do capital natural e que, por isso mesmo, seus princípios devem ser 

observados concomitantemente.  

Os resultados sugerem existir, entre os gestores, certa concordância com a idéia de que a 

adoção de práticas gerenciais sintonizadas com os preceitos que comandam a chamada 

economia circular pode favorecer a legitimidade organizacional no ambiente em que operam. 

Contudo, observamos algumas diferenças e acreditamos que elas apontam para a necessidade 

de novas investigações a fim de determinar com mais clareza se existe relação entre modelos 

de produção inspirados nos princípios da economia circular e legitimidade organizacional.  

Adicionalmente, consideramos que novas pesquisas dever ser acrescentadas ao estoque de 

conhecimentos que se acumulam nessa área para verificar a efetividade da proposta veiculada 

pela economia circular, o que implica identificar os seus efeitos, suas externalidades, enfim, 

sua serventia frente aos propósitos que lhe deram origem.  

Embora os resultados se mostrem animadores, não poderíamos deixar de registrar algumas 

limitações inerentes ao presente estudo. Uma das principais diz respeito ao fato de termos 

avaliado a percepção de gestores situados apenas no Brasil e vinculados a uma única 

organização, embora possa ser classificada como empresa de classe mundial e cujo histórico 

atesta seu compromisso com os desafios de natureza ambiental. A segunda limitação, que na 

verdade é conseqüência da primeira, se refere à impossibilidade de expandir os resultados 

para o conjunto de gestores. Por se tratar de estudo de caso, recomendamos que outras 

investigações sejam conduzidas em múltiplas organizações e de segmentos econômicos 

diferentes.  

Ante o exposto, entendemos que realmente este estudo pode ser considerado um passo inicial 

que deve ser seguido por tantos outros para avaliar a relevância do modelo circular e sua 

adequação às demandas ambientais e econômicas que a sociedade enfrenta nos dias atuais. De 

modo semelhante, sugerimos que outras técnicas derivadas da Contabilidade Gerencial, além 

do kaizen, sejam confrontadas com os princípios da economia circular para que se 

identifiquem oportunidades de aplicação conjunta no ambiente empresarial.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BRIALES, J. A. (2005). Melhoria contínua através do kaizen: Estudo de caso Daimler 

Chrysler do Brasil. 2005. 156f. Dissertação  de Mestrado em Sistema de Gestão, Universidade 

Federal Fluminense. Niterói, RJ, Brasil. 

 



 

 

BUDUGAN, D.; GEORGESCU, I. (2009). Cost Reduction by Using Budgeting Via the 

Kaizen Method. Analele Stiinłifice ale Universităłii " Alexandru Ioan Cuza " Din Iaşi Tomul 

lvi Stiinńe Economice 
 

CAMPOS, P.; CERQUEIRA JUNIOR, C.; SANTOS, A. (2004). O custeio alvo e kaizen: sua 

aplicação nas pequenas empresas. Anais do XI Congresso Brasileiro de Custos, Porto Seguro, 

BA, Brasil. 

 

COGAN, S. (1999). Custos e preços: formação e análise. São Paulo, SP: Pioneira.  

 

IMAI, M. (1994) Kaizen: a estratégia para o sucesso competitivo. (51ªed.) São Paulo: Instituto 

IMAM. 

 

COM – EUROPEAN COMISSION. (2014). Towards a circular economy: a zero waste 

programme for Europe. Recuperado em 23 de nov. 2016 de: 

https://www.oecd.org/env/outreach/EC-Circular-econonomy.pdf. 

 

DENNIS, P. (2008). Produção Lean Simplificada: Um guia para entender o sistema de 

produção mais poderoso do mundo. (2ªed.). Porto Alegre: Bookman. 

 

EMF – ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. (2012).  Rumo à economia circular: o 

racional de negócio para acelerar a transição. Recuperado em 23 de nov. 2016 de: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Rumo-a%CC%80-economia-

circular_Updated_08-12-15.pdf. 

 

______ Towards the circular economy – Economic and business rationale for an accelerated 

transition. Vol 1. (2013). Recuperado em 23 de nov. 2016 de:  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-

Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf 

 

______ Ativos inteligentes – A liberação do potencial da economia circular. (2016).  

Recuperado em 23 de nov. 2016 de:  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/IA_Portuguese_1.p

df 

 

EU – EUROPEAN UNION. A economia circular: Integração, criação e conservação de valor. 

(2014.a). Recuperado em 25 de nov. 2016 de: 

http://www.igfse.pt/upload/docs/2016/PublicacaoEconomiaCircular.pdf. 

______ Directorate: General for the Environment, A economia circular: interligação, criação e 

conservação de valor, (2014.b). Recuperado em 25 de nov. 2016 de:  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8cfd1ae-6285-40ba-879f-

f2e78e4c2b6e/language-pt/format-PDF 

 

GENG, Y.; FU, J.; SARKIS, J.;; XUE, B. (2011). Towards a national circular economy 

indicator system in China: an evaluation and critical analysis, Journal of Cleaner Production. 

 

GrafTech International. Refefininf llimits for 125 years: the history of GrafTech International, 

1886 – 2011. (2016). Recuperado em 11 de nov. 2016: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Rumo-a%CC%80-economia-circular_Updated_08-12-15.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Rumo-a%CC%80-economia-circular_Updated_08-12-15.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8cfd1ae-6285-40ba-879f-f2e78e4c2b6e/language-pt/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8cfd1ae-6285-40ba-879f-f2e78e4c2b6e/language-pt/format-PDF


 

 

http://www.graftech.com/wp-content/uploads/2011/10/Press-kit_ALL.pdf. 

 

HOUSE OF COMMONS. Growing a circular economy: Ending the throwaway society.HC-

214.Londres: House of Commons/ Environmental Audit Committee. (2014). Recuperado em 

26 de nov. 2016 de: 

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmenvaud/214/214.pdf 

 

IMAI, M. (1994). Kaizen: a estratégia para o sucesso competitivo. (51ªed.) São Paulo: 

Instituto IMAM 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. (2004). Metodologia Científica. 4. Ed. Ver. São Paulo. 

Atlas. 

 

LEITÃO, A. (2015).  Economia Circular: Uma nova filosofia para o séc. XXI. Portuguese 

Journal of Finance, Management and Accounting. Vol 1, Nº 2. 

 

LIU, Q.; LI, H.; ZUO, X.; ZHANG, F.; WANG, L. (2009). A survey and analysis on public 

awareness and performance for promoting circular economy in China: A case study from 

Tianjin, Journal of Cleaner Production.  

 

LLEWELLYN, S.; NORTHCOTT, D. (2007). The “singular view” in management case 

studies qualitative research in organizations and management. An International Journal, v. 2, 

n.3.  

 

MALHOTRA, N. (2001) Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. ed. Porto 

Alegre: Bookman. 

 

MESQUITA, M; ALLIPRANDINI, D. (2003) Competências essenciais para a melhoria 

contínua da produção. Revista Gestão e Produção.  

 

MONDEN, Y. (1999) Sistemas de redução de custos: custo-alvo e custo kaizen. Trad. de 

Eduardo D'Agord Schaan. Porto Alegre: Bookman.  

 

PATTON, M. G. (2002) Qualitative Research and Evaluation Methods, (3ªed.) Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

 

RIBEIRO, R; KRUGLIANSKAS, I. (2014). A economia circular no contexto Europeu: 

Conceito e potenciais de contribuição na modernização das políticas de resíduos sólidos. 

Anais do ENGEMA – Encontro Internacional sobre Gestão e Meio Ambiente. 

 

RSA - ROYAL SOCIETY OF ARTS. (2014). Investigating the role of design in the circular 

economy. The Great Recovery Project - Report 01 Revisited. Londres: RSA. 

 

SCHNEIDER, A. (2015). Reflexivity in Sustainability Accounting and Management: 

Transcending the Economic Focus of Corporate Sustainability. Journal of Business Ethics, 

Vol:127, Iss 3. 

 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. (2008) Administração da produção. (2ªed.) 

São Paulo: Atlas. 

http://www.graftech.com/wp-content/uploads/2011/10/Press-kit_ALL.pdf
http://link.springer.com/journal/10551


 

 

 

SU, B.; HESHMATI, A.; GENG, Y.; YU, X. (2012). A review of the circular economy in 

China: moving from rhetoric to implementation. Journal of Cleaner Production. 

 

VELLANI, C. L.; RIBEIRO, M. S. (2009). Sustentabilidade e contabilidade. Revista 

Contemporânea em Contabilidade. 

 

Wang, P.; Che, F.; Fan, S.; Gu, C. (2014). Ownership governance, institutional pressures and 

circular economy accounting information disclosure, Chinese Management Studies, Vol. 8 Iss 

3 pp. 487 – 501. 

 

WWF, World Wide Found For Nature. (2012). Living Planet Report 2012 Biodiversity, 

biocapacity and better choices.  

 

YIN. R. K. (2005). Estudo de caso: planejamento e métodos. (3ªed.) Porto Alegre: Bookman, 

vol:6 iss:11 pg:187 -206. 2009. 

 


