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RESUMO
INTRODUÇÃO: Com o desenvolvimento econômico e o crescimento de problemas
ambientais, autoridades governamentais têm se preocupado com a implantação de novas
estratégias de negócios que promovam a conservação ambiental. A economia circular surge
como um modelo de crescimento econômico que visa a proteção ambiental, a prevenção da
poluição e o desenvolvimento sustentável. OBJETIVO: Apresentar a economia circular como
uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento sustentável. METODOLOGIA: Neste estudo,
utilizou-se a pesquisa bibliográfica para construir uma plataforma teórica do estudo.
RESULTADO: Tem-se tornado cada vez menos sustentável a forma como a sociedade se
apropria dos recursos naturais para atendimento a suas necessidades. Na atual conjuntura de
desenvolvimento, é evidente que deve-se alterar em tempo imediato o modelo econômico
original, tido como prejudicial ao sistema ecológico. O ato de se produzir, sob a ótica da
economia circular, pressupõe que o material que seria descartado no processo linear retorne
ao ciclo produtivo, não sendo eliminado como lixo. Entende-se, com base nos diversos
problemas ambientais, a necessidade de extensão da economia circular para os vários setores
da atividade produtiva. CONCLUSÃO: Considera-se, com base na literatura, que ainda há
grande incompatibilidade entre o que deveria ser visto como desenvolvimento sustentável e a
forma como as sociedades produzem e consomem. No entanto, as práticas de sustentabilidade,
em suas três dimensões, são insuficientes para solucionar os problemas ambientais,
econômico-sociais da contemporaneidade. Nesse sentido, destaca-se a relevância de novas
discussões com o desafio de incluir ações inovadoras que levem ao desenvolvimento
sustentável, minimizando os impactos causados pelos resultados provocados pela economia
linear.
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