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RESUMO 

Para transformar o modelo econômico linear de consumo atual para a Economia Circular, é 

uma tarefa conjunta de diversos agentes que participam de uma cadeia complexa de gestão de 

resíduos sólidos pós-consumo: empresas fabricantes de produtos, distribuidores, cooperativas 

de reciclagem, consultorias e os consumidores. Com um papel central nas atividades de 

logística reversa, e com o objetivo de coletar tais resíduos e promover o máximo 

aproveitamento dos materiais, o PEV (Ponto de Entrega Voluntária) oferecido ao mercado pela 

empresa de consultoria e serviços profissionais Gama, vem apresentando resultados 

operacionais e econômicos insatisfatórios. Desenvolvido com base na metodologia de trabalhos 

práticos que foca na solução de problemas empresariais (Marcondes, Miguel, Franklin, & Perez, 

2017), este estudo apresentou uma série de recomendações, e análises de viabilidade a serem 

aplicadas a fim de reformular o serviço de gestão de PEVs da Gama. Resultado da investigação 

dos sintomas e constatação do problema por meio de um diagrama final Diagnóstico-Soluções-

Ganhos, a ser explorado em conjunto com um modelo de gestão proposto pelo framework da 

Fórmula da Economia Circular, a empresa Gama utilizará ferramentas e recursos tecnológicos 

inovadores aliados ao gerenciamento da informação para desenvolver uma nova aplicação do 

PEV que impulsione o volume da coleta de resíduos pós-consumo com soluções 

economicamente viáveis, que promovam também novas fontes de receita e uma redistribuição 

de valores para os Agentes da cadeia de gestão de resíduos pós-consumo. 

Palavras-chaves: PEV, Economia Circular, resíduos pós-consumo, Solução de Problemas, 

Framework de gestão. 



 

ABSTRACT 

Transforming the linear economic model of consumption into the Circular Economy is a joint 

task of several agents participating in a complex post-consumer solid waste management chain: 

product manufacturers, distributors, recycling cooperatives, consultancies and consumers. With 

a central role in reverse logistics activities, and with the objective of collecting such waste and 

promoting the maximum reuse of the materials, the PEV (Voluntary Delivery Point) offered to 

the market by the professional consulting and services company Gama has been presenting 

unsatisfactory operational results and economic conditions. Developed over the basis of 

practical work methodology that focuses on solving business problems (Marcondes, Miguel, 

Franklin, & Perez, 2017), this study presents a series of recommendations and feasibility 

analyzes to be applied in order to reformulate the range of Gama’s PEV management services. 

Resulted from the investigation of the symptoms and findings of the problem through a final 

diagram Diagnosis-Solutions-Gains, to be explored together with a management model 

proposed by the Circular Economy Formula Framework, the Gama company will use 

innovative management tools and resources allied to Information’s Technology to develop a 

new PEV experience that drives up the volumes of post-consumer waste collection with 

economically viable solutions that also promotes new revenues streams and a redistribution of 

value for the Agents of the post-consumer waste management chain. 

Keywords: PEV, Circular Economy, post-consumer waste, problem solving, management 

framework. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os hábitos de consumo da crescente sociedade têm gerado impactos ambientais ao planeta, 

porém a participação dos consumidores em atividades de reutilização e reciclagem não crescem 

na mesma proporção. 

Algumas organizações internacionais realizaram estudos nos últimos anos de como os modelos 

atuais de atividades econômicas precisam evoluir, discutem a Economia Circular (Ellen 

Macarthur Foundation, 2015) e trazem para agenda das empresas, corporações, governos e 

academia como impulsionar a transição para novos modelos de economia que possam promover 

a máxima reutilização de matérias primas e outros materiais nas atividades de negócios. 

Mecanismos atuais de promover tal reutilização são as atividades de reciclagem que demandam 

inicialmente da participação dos consumidores para que retornem seus resíduos pós-consumo, 

para que sejam utilizados novamente. 

Uma das iniciativas utilizadas atualmente como opção para o descarte adequado de materiais 

para reciclagem, oferecida aos consumidores, são as operações dos Pontos de Entrega 

Voluntária (PEV), que atendem em locais específicos coletando tais resíduos que em geral 

seriam simplesmente descartados como lixo. O PEV oferece um canal aos consumidores finais 

em retornar seus resíduos pós-consumo.  

A empresa Gama (nome fictício) oferece aos seus clientes justamente a gestão operacional 

destes PEVs de forma a potencializar a coleta dos resíduos, incluindo a estratégia e 

operacionalização da logística reversa até a entrega dos resíduos coletados para as empresas de 

triagem, processamento e reciclagem. Porém essa atividade vem gerando resultados 

insatisfatórios para a Gama. 

Este trabalho será desenvolvido com base na metodologia de trabalhos práticos que foca a 

solução de problemas empresariais e o aproveitamento de oportunidades (PSPE/AO). Cabe-se 

ressaltar que o recorte deste trabalho será sobre solução de problemas (PSPE) segundo 

(Marcondes, Miguel, Franklin, & Perez, 2017), com foco no produto PEV oferecido ao mercado 

pela Gama.  

O interesse na elaboração deste estudo surgiu de uma conversa informal com o fundador e CEO 

da Gama, a respeito dos desafios para uma economia sustentável, questões e reflexões de 
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conscientização da população em geral sobre as consequências no meio ambiente do consumo 

excessivo atual de produtos e alimentos industrializados, e as dificuldades de gerenciar os 

resíduos gerados após o consumo destes produtos, comportamentos e características cada vez 

mais acentuadas da vida contemporânea, e outros impactos na natureza e no ecossistema do 

planeta bem descritos em (United Nations Enviroment, 2017) e (World Economic Forum, 

2017). 

1.1 Objetivo do estudo 

O objetivo deste trabalho é investigar e apresentar alternativas para solucionar a problemática 

da empresa Gama com a prestação dos serviços oferecidos na gestão dos Pontos de Entrega 

Voluntária (PEV) que apresenta resultados operacionais e geração de valor insatisfatórios para 

seus clientes, gerando perda de interesse por parte do mercado. 

1.2 Situação Problema 

A oferta deste serviço de gestão operacional de PEVs tem perdido interesse dos clientes 

(empresas fabricantes de produtos, importadores, distribuidores e comerciantes), que apesar da 

necessidade de investir em iniciativas que promovam a reciclagem não enxergam retorno sobre 

os investimentos, pois:  

• Os PEVs não têm promovido o aumento da coleta de resíduos (de acordo com próprios 

números de suas operações); 

• Não incentivam a participação dos consumidores apresentando baixa adesão nos locais 

administrados pela Gama; 

• E principalmente, é visto apenas como um custo adicional para as operações dos 

varejistas, empresas fabricantes e distribuidoras de produtos e embalagens que investem 

nessas operações de coleta seletiva de resíduos, pois precisam cumprir suas obrigações 

impostas pela legislação brasileira atual. 

• Ou seja, o PEV vem se mostrando que não é economicamente viável. 

Com base nesses aspectos, este trabalho de pesquisa propõe à Gama explorar com mais detalhes 

quais os motivos destes resultados insatisfatórios para as atividades de negócio da empresa, que 

também é percebida pelos seus clientes que demonstram perda de interesse em contratar os 

serviços de gestão dos PEVs. 
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1.3 Beneficiários 

Nesse sentido, este trabalho irá comtemplar os seguintes beneficiários: 

• As empresas fabricantes de produtos, distribuidoras e os varejistas (todos clientes da 

Gama), que já possuem verba para investir em atividades de coleta seletiva exigidas 

pela legislação, com um serviço de PEV que sim ofereça um retorno sobre os 

investimentos de acordo com suas expectativas e seja economicamente viável; 

• Os consumidores finais, estimulando o seu engajamento na economia circular por meio 

de uma solução prática para fazer a gestão de seus resíduos pós-consumo; 

• A Gama, fortalecendo suas atividades de negócios com a oferta de um serviço com 

resultados operacionais e valor agregado mais atrativos, e que possa se diferenciar da 

concorrência, respondendo aos interesses de seus clientes e parceiros de negócio; 

• Os parceiros da Gama, onde o aumento da coleta de resíduos beneficie suas operações, 

como as cooperativas e empresas de reciclagem; 

1.4 Solução Adotada 

A solução adotada para o serviço de gestão operacional dos PEVs da Gama é apresentada ao 

longo da estrutura deste trabalho de pesquisa, descrito na Figura 1. 

Figura 1 – Evolução do Trabalho de Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na primeira parte, para explorar a participação dos agentes da responsabilidade compartilhada 

nas atividades econômicas relacionada à cadeia de gestão de resíduos pós-consumo e a transição 

a um modelo de Economia Circular, este trabalho contribui na investigação da situação 

problema apresentada pela Gama com o produto PEV, iniciando-se com esta Introdução e as 

etapas seguintes de Contexto e a Realidade Investigada e de Entendimento do Problema. 

Explorando assim, as iniciativas em execução pela Gama que oferecem mecanismos de coleta 

de resíduos aos consumidores, atividades de coletas de informação foram desenvolvidas 

diretamente com a empresa Gama, tais como: 

• Entendimento do mercado de gestão de resíduos e reciclagem na perspectiva dos 

diversos agentes participantes desta cadeia. 

• Familiarização com os conceitos de Logística Reversa, Sustentabilidade e da Economia 

Circular. 

• Pesquisa e compreensão sobre legislações federais e estaduais vigentes e os planos 

municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. 

• O entendimento do papel dos agentes da Responsabilidade Compartilhada, proposta 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, e recortes relevantes da Lei que 

devem fazer parte de qualquer solução de coleta seletiva e logística reversa, incluindo o 

PEV. 

• Sobre a Gama: atuação geral, atuações específicas, fluxos de trabalho & processos 

operacionais, atividades e processos comerciais, criação de soluções customizadas para 

clientes e/ou resíduos específicos. 

Na segunda parte dos estudos, de forma a concluir a elaboração final deste trabalho, com base 

nas informações coletadas e analisadas na parte 01, a etapa seguinte de Diagnóstico do 

Problema explora de maneira mais profunda as informações coletadas com o objetivo de 

encontrar as principais causas que dificultam os resultados do produto PEV e nas etapas de 

Propostas de Soluções e Plano de Ações discute um plano estratégico de mudança, entregando 

aos beneficiários indicados no item anterior: 

• Um diagnóstico claro dos desafios enfrentados pelo produto PEV da Gama 

• Uma proposta de Visão Estratégica a ser conduzida pela empresa 

• 04 alternativas de soluções a serem exploradas e lideradas pela empresa Gama, com a 

participação de todos os agentes da Responsabilidade Compartilhada que coincidem 

com os beneficiários deste trabalho.  
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2 CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA 

O setor de gestão de resíduos pós-consumo apresenta desafios adicionais do que apenas a única 

perspectiva de materiais individuais e suas possibilidades de serem reutilizados e reciclados. 

Com o crescimento da população e a ascensão de consumo da classe média o volume de 

resíduos gerados pelas atividades econômicas tem crescido quase que exponencialmente. Com 

a sofisticação dos produtos e facilidades que oferecem em termos de acesso, compra, manuseio, 

conservação, tamanho, formatos e quantidades, as embalagens empregam hoje misturas de 

componentes e matérias primas que em diferentes casos torna complexo o processo de triagem 

e posterior reciclagem pelo fato da dificuldade em separar tais componentes de forma isolada 

para o descarte adequado. Componentes orgânicos também geram desafios por suas 

características pós-consumo que não beneficiam o manuseio e o transporte, adicionados aos 

fatores de decomposição naturais deste tipo de material que dependendo das condições 

ambientais em poucas horas já agridem condições de saneamento básico e saúde. 

Diante destes aspectos, impulsionar a reutilização dos materiais e das matérias primas por meio 

de técnicas de reciclagem demanda uma abordagem diferenciada com relação ao design de 

produtos, suas embalagens e as diferentes maneiras como são comercializados, de forma a 

garantir uma destinação adequada e efetividade nos processos de reutilização. 

Outra questão é o transporte destes materiais e resíduos pós-consumo aos locais adequados para 

o processamento. A logística em geral já encontra dificuldades para atender à crescente 

demanda da população e têm agora novos desafios para coletar novamente estes produtos de 

volta aos distribuidores e fabricantes. 

A logística reversa (Leite, 2009) e outras atividades de coleta seletiva de resíduos pós-consumo 

(como os PEVs) requerem atenção e processos de gestão minuciosos, além de contar com 

volumes suficientes de forma a tornar essas operações de reciclagem e reaproveitamento de 

produtos economicamente viáveis, em uma necessidade para tornar a economia sustentável.  

Por último, seria oferecer aos consumidores informações adequadas sobre o descarte correto de 

produtos após o consumo e o constante processo de relacionamento com esses consumidores 

na fase de pós-venda de maneira a impulsionar o engajamento com a Economia Circular (Ellen 

Macarthur Foundation, 2015), visando possibilitar atividades econômicas sustentáveis, 

exemplificam as complexidades atuais das atividades econômicas contemporâneas. 
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2.1 A empresa, o negócio e o mercado 

Os impactos do consumo crescente de recursos do planeta é uma questão a ser enfrentada por 

todas as atividades econômicas, e crescentes iniciativas de estudos suportam essa preocupação, 

como a atenção as questões de sustentabilidade e a exploração dos desafios e soluções para a 

logística reversa, que juntos servem como uma das bases para os conceitos atuais de Economia 

Circular a ser discutido no item 2.1.2. 

As etapas da cadeia de suprimentos, a sustentabilidade e as atividades de logística direta e 

reversa já vem sendo abordada há algum tempo como diferencial competitivo nos negócios, 

sugerido por (Porter, 1985) e citado por (Leite, 2009), algumas atitudes proporcionariam 

relacionamentos duradouros e que seriam perceptíveis aos clientes: 

• Reduza os desperdícios de matérias primas de seu cliente: forneça produtos 

customizados. 

• Reduza os custos de mão de obra do cliente: facilite suas operações. 

• Reduza o tempo de espera de seus clientes: ofereça confiabilidade e pronta reposição. 

• Reduza os custos de manutenção de estoques de seu cliente: propicie flexibilidade de 

diversas naturezas e entrega rápida. 

• Reduza os custos de poluição do comprador: colete e destine os materiais. 

• Reduza os custos de aquisição do cliente: realize pedidos online. 

• Reduza os custos de reparo aos clientes: melhore a confiabilidade dos produtos. 

• Reduza os custos de substituição e reparos do cliente: ofereça serviços de garantia por 

longo período. 

• Reduza os custos de pessoal técnico do cliente: forneça apoio e assistência técnica. 

Nota-se que muitas destas atitudes estão alinhadas aos conceitos da Economia Circular (que 

será discutida em mais detalhes adiante) e a práticas exigidas hoje nas políticas públicas em 

relação à gestão de resíduos. 

E então, se esclarece a necessidade de atividades de coleta seletivas como o PEV como um dos 

canais de relacionamento com os consumidores como opção de descarte adequado de Resíduos, 

endereçando de forma direta as recomendações estratégicas de Porter relacionadas à redução 

de desperdício de matérias primas e a poluição do meio ambiente consequente de descarte 

inadequados. 
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2.1.1 A gestão de resíduos e ciclo de vida dos produtos 

A gestão de resíduos sólidos requer atualmente uma compressão apurada do ciclo de vida dos 

produtos no mercado e os fluxos existentes nesta cadeia. A Figura 2 apresenta um diagrama 

resumido de como funciona esse processo. 

Figura 2 – Diagrama do ciclo de vida dos produtos, consumo e a cadeia de logística reversa  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O ciclo apresentado no diagrama, demonstra desde o desenvolvimento e distribuição dos 

produtos, consumo e a geração de resíduos sólidos, classificação dos Resíduos e as atividades 

de coleta seletiva e logística reversa com destaque ao produto PEV, como um dos canais aos 

consumidores no descarte adequado de Resíduos, reciclagem e produção de insumos e produtos 

que retornam a cadeia produtiva, destacando também a disposição final quando o produto atinge 

o fim do seu ciclo. 

Um produto específico inicia seu ciclo na fase de seu desenvolvimento e produção em massa 

com a utilização de insumos e matéria-prima coletados diretamente da natureza (definidos como 

“virgens”). Uma vez constituídos e fabricados são distribuídos para serem utilizados pelas 

diversas atividades econômicas e/ou disponibilizados no setor varejista para comercialização. 

Após sua utilização e consumo ocorre a geração de resíduos, tanto por parte de pessoas físicas 

e jurídicas. 

A partir do momento do consumo inicia-se a fase denominada de Processo de Destinação 

Ambientalmente Adequada que contempla em reaproveitar os materiais colocando-os de volta 

na economia ou finalizando seu ciclo por meio de um processo de destinação final. Após a 

separação e acondicionamento adequado dos Resíduos, os PEVs iniciam seu papel na coleta 

destes resíduos. 

Os geradores de resíduos sólidos devem disponibilizar adequadamente os Resíduos 

classificando-os nos diversos tipos (plástico, papel, metais, embalagens diversas, etc.) e sempre 

que necessário armazenando-os de forma correta. A partir deste ponto inicia-se a fase de 

Logística Reversa que precisa coletar tais Resíduos e levá-los novamente aos processos 

produtivos ou aos locais de tratamento para a disposição final mais adequada. 

Na sequência, iniciativas de coleta seletiva ou Pontos de Entrega Voluntária de resíduos pós-

consumo se fazem necessárias para atender as demandas atuais de produção de lixo que inclui 

também a triagem destes resíduos e em alguns casos um pré-processamento antes de serem 

efetivamente reciclados. Na sequência, esses Resíduos preparados seguem novamente para um 

processo produtivo agora dedicado a fabricação de produtos reciclados ou a produção de 

insumos que serão novamente disponibilizados ao processo produtivo do mesmo tipo de 

produto (original) ou novas cadeias de produto (e.g. o plástico das garrafas tipo PET vira capas 

para celulares). 
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No caso de Resíduos que não podem mais ser reutilizados, tais materiais são destinados a 

estações de tratamento específicas antes de serem disponibilizados para aterros para evitar 

contaminação ambiental ou em outros casos podem ser submetidos a outros processos de 

destruição que também não comprometam a natureza. 

2.1.2 A Economia Circular 

O modelo econômico “extrair, transformar, descartar” da atualidade, que depende de grandes 

quantidades de materiais de baixo custo e fácil acesso, além de energia, foi central para o 

desenvolvimento industrial e gerou um nível de crescimento sem precedentes. Contudo, 

recentes aumentos significativos nos preços, o aumento da volatilidade e a crescente pressão 

sobre os recursos, alertaram líderes de negócios e formuladores de políticas para a necessidade 

de repensar o uso de materiais e da energia – é o momento ideal para aproveitar os possíveis 

benefícios da economia circular (Ellen Macarthur Foundation, 2015). 

Uma economia circular é restaurativa e regenerativa por princípio. Seu objetivo é manter 

produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo, 

distinguindo entre ciclos técnicos e biológicos. Esse novo modelo econômico busca, em última 

instância, dissociar o desenvolvimento econômico global do consumo de recursos finitos.  

Base principal para as operações da Gama e parte integrante da sua visão para o cumprimento 

de sua missão como organização, a Economia Circular apoia-se em três princípios, como mostra 

a Figura 3, que também ilustra os aspectos deste recente modelo de economia e o papel do PEV 

como um dos meios de engajamento dos consumidores com a Economia Circular contribuindo 

com o segundo princípio do ciclo técnico no momento de devolver à cadeia produtiva os 

resíduos pós-consumo dos materiais e componentes utilizados para serem reciclados. 
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Figura 3 – Economia Circular e o engajamento dos consumidores por meio do PEV 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base no diagrama da Ellen MacArthur Foundation (2015) 
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2.1.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é uma resposta do governo federal do Brasil 

para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas 

ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. A 

PNRS é uma lei federal (nº 12.305 de 2010) que procura organizar a forma com que o país lida 

com o lixo e exigir dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus 

resíduos. 

Compreender os requisitos da PNRS fez-se parte relevante deste trabalho, pois expressiva 

parcela das operações e atividades de negócios da Gama são demandas de seus clientes que 

precisam se adequar a legislação, e os formatos de entregas de iniciativas propostas pela Gama 

devem também estar alinhados a PNRS, incluindo a gestão de coleta de resíduos pós-consumo 

executadas pelo PEV. 

A PNRS garante a inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, 

tanto na Logística Reversa quando na Coleta Seletiva e que possuem relação com as atividades 

de gerenciamento e operações de PEV.  

De forma a acompanhar as atividades em torno da PNRS o Ministério das Cidades por meio da 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental elabora um relatório anual que divulga 

informações do SNIS (2017). Fica clara a necessidade de estimular o mercado com soluções 

para a recuperação de resíduos visto que no ano de 2015 apenas 5,7% da quantidade efetiva de 

massa de recicláveis secos é recuperada como visto no gráfico da Figura 4. 

Figura 4 – Estimativa da massa efetiva e recuperada de recicláveis secos dos municípios participantes 

da pesquisa SNIS-RS 2015 

Fonte: (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2017) 
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Já no ano de 2016 vê-se que não houve evolução, onde novamente somente 5,4% da quantidade 

efetiva de massa de recicláveis secos foi recuperada como visto no gráfico da Figura 5. 

Figura 5 – Estimativa da massa efetiva e recuperada de recicláveis secos dos municípios participantes 

da pesquisa SNIS-RS 2016 

 

Fonte: (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2018) 

2.1.3.1 Principais aspectos da PNRS relacionadas as operações PEV 

A PNRS é um importante instrumento na avaliação operacional e de negócio das atividades da 

Gama com os PEVs, pois determina diversas regras e políticas públicas que devem ser seguidas 

pelos diversos agentes do mercado de resíduos. 

A PNRS cria metas que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui instrumentos de 

planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal e metropolitano e 

municipal, além de impor que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. Porém é relevante observar que para que tais metas sejam atendidas, não se 

deve focar somente na gestão dos resíduos pós-consumo e nas capacidades de reaproveitamento 

dos materiais. De acordo com a Figura 6, revela que precisa ser incentivada pelos agentes 

geradores de resíduos a ordem de prioridade na tratativa de resíduos, ou seja, é necessário evitar 

e/ou reduzir a geração de resíduos sempre que possível para depois iniciarem-se as atividades 

de destinação ambientalmente adequada juntamente com os processos de logística reversa para 

os diversos tipos de resíduos, atividade que é executada pelo os PEVs. 
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Figura 6 – Geradores e a ordem de prioridade na gestão de resíduos sólidos de acordo com a PNRS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na PNRS (Lei Nº 12.305 de 2010) 

Interessante verificar que este conceito de ordem de prioridade está alinhado aos conceitos e 

princípios discutidos pela Economia Circular no item 2.1.2 e contribui para a compreensão do 

momento em que o PEV cumpre seu papel na cadeia de gestão de resíduos sólidos pós-

consumo. 

Na sequência de uma melhor compreensão sobre o mercado de gestão de resíduos fica evidente 

a necessidade de um agente atuante neste mercado saber com que materiais pretendem atuar 

visto a complexidade dos diferentes ciclos e cadeias de logística reversa particular de cada tipo 

de resíduos discutidos na Figura 14. Desta forma a PNRS estabelece sua visão perante a 

classificação dos resíduos sólidos pós-consumo e pós-atividades econômicas, como 

esquematizado no diagrama da Figura 7. A Gama trabalha basicamente com resíduos resultado 

do consumo domiciliar das famílias com seu serviço de gestão de PEVs e em alguns casos 

resíduos resultados de atividades econômicas de pequenos estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços. 
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Figura 7 – Classificação dos resíduos sólidos pós-consumo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na PNRS (Lei Nº 12.305 de 2010) 

Adicionalmente as principais características que classificam os resíduos sólidos pós-consumo 

exemplificados na Figura 7, ainda de acordo com a PNRS, podem também ser categorizados: 

• Quanto à composição química: 

o Orgânico – como papel, jornal, revistas, plásticos, embalagens, borracha, pneus, 

luvas, remédios, restos alimentares, restos de colheitas e etc. 

o Inorgânico – como metais, vidros, ceramiais, areia, pedras e etc. 

• Quanto à presença de umidade: 

o Seco – sem presença de qualquer umidade. 

o Úmido – com presença de umidade ou visivelmente molhado. 

Uns dos principais pontos da PNRS e que gera impacto à execução das atividades econômicas 

e faz parte da problemática em torno da gestão de resíduos pós-consumo, institui a 

Responsabilidade Compartilhada dos Geradores de Resíduos, onde os fabricantes, 
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importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos 

resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo são 

responsáveis por criar soluções e adequar seus modelos de operação e negócios de forma a 

garantir a mais adequada gestão dos resíduos pós-consumo para os mais diversos tipos de 

materiais apresentados no diagrama da Figura 7 e seguindo a ordem de prioridade discutidos na 

Figura 6. 

De forma a facilitar a compreensão da PNRS, a Figura 8 resume os principais aspectos da 

Responsabilidade Compartilhada que determina que os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes e os consumidores atuem nos cinco princípios (destacados por A, 

B, C, D e E) e seguindo pela obrigatoriedade de implementação de sistemas de logística reversa 

para os sete grupos de Resíduos. Desta maneira, as atividades de coleta seletiva, podem 

acontecer de forma eficiente destinando tais Resíduos nos PEVs dando sequência ao processo 

de reaproveitamento e reciclagem dos materiais de forma a trazer de volta a cadeia econômica 

e produtiva, novos insumos. Vale destacar que o Brasil define e incentiva que a cadeia de 

disponibilização adequada de resíduos e o processo de logística reversa sejam executados em 

parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis. 

A PNRS é um marco relevante para o Brasil na condução de suas ações e metas a respeito da 

gestão de resíduos. Diversos outros países possuem políticas na mesma direção e até em muitos 

casos com metas mais agressivas de forma a erradicar o desperdício de materiais e minimizar 

os impactos ambientais. 

Empresas como a Gama e as cooperativas de reciclagem têm na verdade aproveitado as 

oportunidades que a PNRS vem gerando uma vez que os diversos agentes participantes desta 

cadeia de ciclo de produtos precisam agora investir em ações que respondam aos itens de 

responsabilidade compartilhada da lei criando soluções eficientes e de baixo custo operacional 

que agregam valor a cadeia, e também educando, instruindo e recompensando os consumidores 

que são agentes ativos na execução de qualquer ação e iniciativa na busca de tais metas de 

sustentabilidade. 
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Figura 8 – Diagrama Resumo sobre a Responsabilidade Compartilhada da PNRS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na PNRS (Lei Nº 12.305 de 2010) 



33 

2.1.4 A empresa Gama 

A startup criada em 2011, uma empresa nacional privada de médio porte, que se coloca no 

mercado para contribuir com a transformação do nosso modelo atual de consumo baseado na 

Economia Linear para o modelo de Economia Circular, oferecendo soluções em reciclagem e 

logística reversa que transformam resíduos pós-consumo em matéria-prima novamente ou 

novos produtos propriamente ditos. 

Utilizando os conceitos de engenharia circular e processos de coleta seletiva, que precisam 

responder as expectativas do mercado brasileiro perante a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei N° 12.305, 2010), muito conhecida neste mercado de apenas PNRS, a Gama coloca 

em prática os conceitos da Economia Circular levando soluções circulares para mercados 

lineares, baseados apenas no modelo econômico “extrair, transformar, descartar”.  

A Gama desenvolve e vende soluções de Economia Circular. Nesse sentido, ao tratar os 

resíduos como insumos para a própria companhia geradora ou para outras cadeias de produção 

passa a usá-los novamente como fonte de matéria-prima, o que resulta na redução de custos, 

aumento da vida útil do material e reaproveitamento do resíduo pós-consumo. 

A empresa já atendeu mais de 290 clientes, dentre “desafios” para criar processos de reciclagem 

de novos materiais, gestão de pontos de coleta e capacitação de cooperativas de catadores. 

Dentre eles, o Grupo Pão de Açúcar, Nestlé, Gafisa, P&G, BRF, Braskem, Nissin, Danone e 

outros. 

Em 2014, uma nova oportunidade surgiu para a Gama, trazida pela efetivação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, que estabeleceu responsabilidades sobre o descarte de produtos 

após o consumo e tem o objetivo de erradicar os lixões do país. Com a mudança, a empresa 

começou a administrar em nomes de seus clientes pontos de coleta de diversos tipos de resíduos 

em localidades diversas, os chamados de PEV. 

Outra atividade da empresa é relacionada às Cooperativas de catadores e reciclagem, que são 

contratadas como parceiros operacionais das atividades dos projetos de PEV. Além disso, a 

Gama participa na melhoria das condições de trabalho, saúde e segurança das cooperativas 

oferecendo treinamentos aos catadores. 
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2.2 Contexto histórico 

De maneira geral, a Gama lida com diversos agentes no mercado de gestão de resíduos sólidos 

como parte de seus negócios, sejam de forma direta ou indireta. 

Desde os fabricantes e distribuidores de produtos, as empresas de varejo que trabalham com a 

venda e em alguns casos possuem iniciativas de coletas de Resíduos, os consumidores que 

possuem papel fundamental para que os Resíduos retornem a cadeia produtiva, as cooperativas 

de reciclagem que executam múltiplas tarefas na cadeia de reutilização e reaproveitamento dos 

resíduos até novamente a indústria que vai reutilizar novamente os insumos para fabricar os 

mesmo produtos ou vai utilizar os resíduos tratados na constituição de novos produtos.  

Como representado na Figura 9, tais agentes possuem atualmente diversos desafios em suas 

atividades quando se observam seus papéis e capacidades no mercado de gestão de resíduos. 

Trabalhando em ciclos e cadeias num modelo circular, visto que o objetivo da gestão de 

resíduos é proporcionar que as matérias primas e insumos circulem pela economia o maior 

tempo possível, a Figura 9 ilustra os principais desafios que o grupo de agentes identificados 

enfrenta. 

Figura 9 – Visão inicial dos desafios dos agentes participantes do mercado de gestão de resíduos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.2.1 O serviço de gestão dos PEVs da Gama 

O serviço PEV oferecido pela Gama aos seus clientes possui dois aspectos fundamentais: gestão 

operacional do PEV e rastreabilidade dos materiais coletados. Para isso utiliza o produto PEV 

definido pelos seus clientes, exemplificado na Figura 10, sendo um equipamento de tamanho 
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considerável (aproximadamente 5 metros de comprimento, 2 metros de altura e 2 metros de 

largura), instalado em local adequado nos estabelecimentos comerciais que recebem diversos 

tipos de resíduos dos consumidores sendo os mais comuns os plásticos, papéis, embalagens, 

vidros, óleo de cozinha, embalagens em lata de metal e alumínio e etc., resultados do consumo 

domésticos de produtos industrializados. 

Figura 10 – Exemplo genérico de uma estação PEV  

 

Fonte: (Gama, 2017) 

Em cada PEV administrado pela Gama existe um Atendente que fica responsável pelo 

atendimento aos consumidores e tarefas administrativas. Todos os PEVs possuem espaço 

suficiente para armazenar os volumes de resíduos coletados por alguns poucos dias e 

apresentam um visual organizado e limpo de forma a não associar a atividade de coleta seletiva 

com a imagem de lixo. 

O aspecto de rastreabilidade dos resíduos coletados é um fator importante para os clientes da 

Gama, pois mostra que os investimentos feitos por eles com o PEV resultam justamente em 

uma menor quantidade de lixo enviada para aterros sanitários nas cidades e que essa iniciativa 

das empresas em oferecer destinação adequada à resíduos pós-consumo promove a reciclagem 

dos materiais.  

A rastreabilidade é uma resposta efetiva para as exigências da PNRS, que inclusive são 

compiladas pelo governo federal por intermédio do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2018), relatório apresentado 

todos os anos, sob responsabilidade do Ministério das Cidades, com dados, por exemplo,  

apresentados nos gráficos da Figura 4 e Figura 5. 
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O modelo operacional do serviço de gestão do PEV adotado atualmente entre a Gama e seus 

clientes estabelece algumas responsabilidades, atividades e condições que são listadas no 

Quadro 1, de forma a oferecer uma compreensão mais ampla sobre a prestação de serviço 

oferecida. 

Quadro 1 – Responsabilidades e atividades durante a execução do serviço de gestão do PEV 

Gama Cliente 
Fornecer e coordenar o colaborador de 

atendimento responsável por cada PEV (parceria 

com as cooperativas de catadores e reciclagem) 

Fornece a estrutura física do PEV. 

Fornecer e coordenar a coleta dos resíduos 

acumulados (logística reversa) em cada PEV para 

a entrega nos centros de reciclagem (parceria com 

as cooperativas), e acordo com cronograma 

definido pela demanda de volume de cada 

localidade. 

Local adequado dentro do estabelecimento comercial 

para receber o PEV. 

Administrar demandas operacionais de 

funcionalidade de cada localidade PEV, incluindo 

a limpeza e organização do PEV. 

Manutenção geral da estrutura física do PEV. 

Controle de qualidade de todas as atividades 

operacionais do PEV, mediante visitas periódicas 

aos locais. 

Cada estabelecimento fica responsável por outras 

necessidades do PEV, uma vez que é considerado mais 

um equipamento da loja e um ativo da empresa. 

Fornece ao cliente um canal de atendimento para 

receber solicitações diversas relacionadas as 

atividades de gestão operacional do PEV. 

 

Fornecer ao cliente relatórios mensais sobre o 

desempenho da coleta de resíduos em cada PEV e 

a rastreabilidade dos resíduos (por meio de 

plataforma tecnológica própria). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa 

Agora para entender como funciona um PEV no dia a dia, em cada localidade, quatro (04) 

grupos de fluxo de atividades foram identificados e são exemplificados na Figura 11. 

Figura 11 – Funcionamento de um PEV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No início, o fluxo número 01 (Atendimento aos Consumidores) estabelece justamente o 

relacionamento dos consumidores com o PEV: 

• Não há cobrança nenhuma de valores pelo serviço de coleta individual de resíduos para 

os consumidores; 

• Consumidores podem trazer qualquer quantidade de resíduos ao PEV desde que não 

orgânicos; 

• Em geral, consumidores visitam o PEV quando vem à loja fazer novas compras; 

• Atendente do PEV ajuda o consumidor no descarte de seus Resíduos; 

• Quando necessário ou solicitado, atendente fornece instruções básicas a respeito do 

descarte adequado dos resíduos e os tipos aceitos naquele PEV; 

• Esse processo se repete a cada nova visita de um consumidor ao PEV. 

No estágio seguinte número 02 (Administração Local), este fluxo de trabalho compreende as 

atividades ditas administrativas e de controle executadas pelo Atendente responsável pelo PEV 

(colaborador contratada das cooperativas por meio de uma parceria de negócio com a Gama), 

e quando não está atendendo consumidores: 

• Faz a Pre-separação dos tipos de Resíduos recebidos; 

• Mantém o local o mais limpo possível e organizado; 

• Guarda e prepara os resíduos para a coleta pelos os caminhões das cooperativas de 

reciclagem. 

• Pesa e toma nota do volume de resíduos arrecadado em seu PEV. 

No fluxo número 03 (Logística Reversa), tem-se justamente, um dos principais valores 

agregados pelo serviço de gestão operacional do PEV da Gama que faz com que os resíduos 

pós-consumo cheguem de volta aos centros de reciclagem. 

Desta forma, a principal atividade neste fluxo é, de acordo com a frequência e dias determinados 

pela demanda de volume de resíduos de cada PEV, a cooperativa de reciclagem (parceiro de 

negócio) associada de acordo com o planejamento geográfico feito pela Gama, o caminhão de 

coleta transporta os resíduos acondicionados em sacos plásticos e sacolas tipo big bag 

apropriadas, já separados por tipos até os centros de triagem e reciclagem. 

Vale destacar que o processo de logística reversa se inicia na residência dos consumidores, 

porém quando no caso do modelo de funcionamento do PEV, o consumidor fica responsável 
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pelo transporte dos seus resíduos até a localidade do PEV. O poder público municipal possui 

iniciativas de coleta seletiva porta a porta onde basta o consumidor separar adequadamente seus 

resíduos para que sejam coletados diretamente em suas casas pelos caminhões de lixo de coleta 

seletiva (veja item 3.2 para o número de municípios com essa iniciativa). 

Para finalizar, o fluxo de atividades número 04 (Gestão Operacional e Controle de Qualidade) 

compreende nas tarefas de gestão e controle executadas pela Gama para garantir a qualidade de 

funcionamento do PEV:  

• Orquestração das atividades funcionais dos PEVs em coordenação com os parceiros. 

• Administração e controle dos parceiros operacionais para garantir a disponibilidade do 

atendente em cada PEV e o cumprimento do calendário de coletas de transporte dos 

resíduos acumulados até os centros de reciclagem. 

• Vistorias regulares aos PEVs, executadas pelos analistas operacionais da Gama para 

constatar a execução dos fluxos de atividades 01, 02 e 03 descritos anteriormente. 

• Compilação do indicador de desempenho operacional monitorado pela Gama (volume 

de resíduos coletados) utilizados para apresentar aos clientes a rastreabilidade dos 

materiais recuperados. 

• Suporte e atendimento aos clientes, em sua maioria solicitado pelo gerente do 

estabelecimento aonde de encontra o PEV. 

2.2.2 Canvas Modelo de Negócio do Produto PEV atual da empresa Gama 

O desenvolvimento de modelos de negócios permite que a organização compreenda o que faz 

e por quê, além de como, quando, onde e para quem entregará o valor gerado. Segundo 

(Osterwalder & Pigneur, 2011), um modelo de negócio consiste na descrição simplificada das 

atividades de oferta de produtos e serviços de uma organização, tendo como função, o auxílio 

na forma de realizar negócios sob condições de incerteza. 

A Figura 12 apresenta o modelo de negócio atual do produto de serviço de gestão operacional 

de PEV da Gama quando oferecido aos seus clientes. 



39 

Figura 12 – Modelo de Negócio atual do PEV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na parte central do Canvas, a proposta de valor do serviço de gestão operacional de PEVs da 

Gama indica o foco da empresa em contribuir com as uma das exigências da PNRS, coleta 

seletiva e adequada de resíduos. 

Do lado direto, qualquer empresa que participe da cadeia de fornecimento e vendas de produtos 

pode investir nas operações PEV, de maneira a cumprir o que solicita a PNRS, pagando por 

localidade PEV e tendo a Gama como canal de atendimento. 

Do lado esquerdo, a estrutura de custos está associada com as atividades realizados pelo 

principal parceiro, as cooperativas, e outras tarefas de gestão e administração feitas pela Gama. 

PARCEIROS CHAVES ATIVIDADES-CHAVES RELACIONAMENTO SEGMENTO DE CLIENTES

Gestão do PEV Gestor Gama

Administração das 

Cooperativas

Vendas & Sucesso 

do Cliente

RECURSOS CHAVES CANAIS

Consultor Gama Email

Atendentes Whatsapp

ESTRUTURA DE CUSTOS RECEITAS

Vistorias aos PEV

Gestão & Admin

PROPOSTA DE VALOR

Gestão Operacional 

de coleta adequada 

de resíduos pós 

consumo em acordo a 

Política Nacional de 

Resíduos Sólidos

Consultor Gama

Cooperativas

Atendente local (Cooperativas) Valor fixo unitário por PEV Operado

Ferramentas e EPI do PEV

Qualquer empresa 

que queira se 

adequar e cumprir 

a PNRS
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3 ENTENDIMENTO DO PROBLEMA  

Este capítulo vai tratar da coleta de dados e informações na empresa Gama, no mercado e em 

literaturas de forma a compreender melhor o cenário do problema do produto PEV que 

apresenta resultados insatisfatórios e perda geral de valor vista pelos clientes perante este 

serviço, que vem sendo explorado neste trabalho. 

Por meio de um cruzamento de técnicas, exemplificado na Figura 13, uma série de atividades 

foram executadas em parceria com a empresa Gama e seus colaboradores, recursos acadêmicos 

(referenciais teóricos) e também recursos e experiência do próprio pesquisador (observações 

pessoais), na busca do entendimento do problema. As principais etapas para a compreensão do 

problema enfrentado pela empresa são apresentadas nos subitens a seguir. Vale ressaltar que 

cada uma das técnicas, numa aplicação prática, servia para realimentar a outra, ou seja, ao final 

de cada entrevista, por exemplo, era feito uma observação pessoal e surgia-se também a 

necessidade de novas análises de dados e busca de referências teóricas e práticas relacionadas 

aos assuntos discutidos. 

Figura 13 – Utilização e relacionamento das técnicas aplicadas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Todas as atividades de pesquisa com a participação de colaboradores da Gama e/ou parceiros e 

clientes teve início com o grupo de gestão operacional de projetos, seguido pela coordenadoria 

de projetos PEV, visita a um dos PEV com a presença de um parceiro e a equipe comercial. A 

escolha dos grupos se deu com a necessidade de explorar mais informações relacionadas ao 

problema dos PEV onde o grupo anterior indicava as pessoas mais recomendadas.  

As reuniões foram conduzidas num formato de entrevistas utilizando-se de um roteiro 

semiestruturado com perguntas abertas, ou seja, mais gerais e outras perguntas mais focadas 

em temas ou questões específicas a serem exploradas. Algumas perguntas eram direcionadas a 
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todos os participantes e em determinados momentos algumas perguntas eram direcionadas a 

um participante específico de acordo com a necessidade em identificar melhor os detalhes sobre 

a situação problema explorada neste trabalho. 

Para cada sessão de entrevistas preparava-se previamente uma lista de perguntas a serem 

discutidas e se fazia uso de perguntas adicionais com base nas respostas obtidas previamente 

de forma a explorar cada vez mais o assunto com esclarecimentos mais aprofundados das 

respostas seguido da requisição de dados e exemplos de como tal atividade é conduzida. 

Em todas as atividades de pesquisa e exploração dos assuntos com a participação dos 

profissionais da Gama e/ou seus parceiros e clientes, fez-se uso de anotações próprias para 

servirem de consultas para posterior análise e formulação de suas considerações. 

3.1 Entrevista: Compreensão do mercado de gestão de resíduos 

Na primeira entrevista, conforme o Apêndice A, com a equipe de analistas ambientais da Gama 

dedicados às atividades operacionais de diversos projetos em execução pela empresa, teve como 

objetivo principal a compreensão do mercado de gestão de resíduos e a discussão dos principais 

desafios e dificuldades que os diversos agentes que participam deste mercado enfrentam. 

Participou também desta Entrevista o gerente de operações. 

Vale a pena destacar aqui, a complexidade da cadeia de agentes visto na Figura 9 na hora de 

tratar do fluxo de resíduos e como bem comentada pela equipe de profissionais da Gama, cada 

tipo de resíduos necessita de processos de logística reversa e processamento para reciclagem 

muito distintos criando empresas e cooperativas especializadas para atuar no mercado onde a 

falta de volumes de resíduos não justifica financeiramente a compra de maquinários, 

contratação de pessoal e investimento em pesquisa & desenvolvimento de tecnologia, 

necessários para lidar com tal complexidade. 

Na Figura 14, observa-se uma representação da complexidade do fluxo de resíduos entre os 

agentes indicados pelas flechas azuis pontilhadas, a exemplificação das diferentes cadeias de 

ciclos distintos que cada tipo de resíduos possui dado suas características próprias (vidro, 

plásticos, papéis, metais, etc.), a compreensão da logística direta (empresas, varejistas e 

consumidores) e o desafio de gestão e integração dos processos e atividades da cadeia de 

logística reversa que possuem agentes que hora trabalham de forma mais colaborativa por 
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intermédio das cooperativas e hora possuem atitudes mais explorativa com o foco no lucro com 

a comercialização dos insumos e produtos reciclados.  

Figura 14 – Agentes do mercado de gestão de resíduos e os ciclos para tipos diferentes de materiais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



43 

No topo do diagrama é possível notar que o papel do governo em regular o setor por meio 

principalmente da Política Nacional de Resíduos Sólidos e empresas como a Gama que 

investem em tecnologias e gestão para auxiliar os agentes em cumprir suas metas na gestão de 

resíduos sólidos pós-consumo. Nota-se que o PEV se situa no início do processo da logística 

reversa, atuando como o principal canal de comunicação com os consumidores finais. 

3.2 Entrevista: Projetos Gama com coletas de resíduos sólidos pós-consumo 

Esta entrevista contou com uma equipe de analistas ambientais da Gama reduzida e o gerente 

de operações, com o foco agora em discutir detalhes mais detalhados sobre iniciativas da Gama 

que tem relação direta com a coleta de resíduos. Sobre esses projetos também se dedicou a 

análise e compreensão dos principais aspectos operacionais e comerciais além da busca de 

problemas que tais operações enfrentam para atingir seus resultados ou a identificação de 

necessidades não atendidas. O Apêndice B apresenta a lista de perguntas e assuntos que foram 

parte da discussão desta entrevista procurando classificar as perguntas por tipos e a origem da 

formulação. 

Durante essa reunião foram apresentados os desafios operacionais dos PEVs que vem perdendo 

capacidade de agregar valor aos clientes e parceiros da Gama ao longo dos últimos 2 anos, da 

mesma forma que apresenta resultados operacionais insatisfatórios com a queda de volumes de 

resíduos coletados, resumidos na Tabela 1, com base em dados de uma amostra de 90 

localidades que não puderam ser mais detalhados aqui por questões de acesso e confiabilidade 

das informações. 

Tabela 1 – Variação média de resíduos coletados por PEV (Ano a Ano) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados operacionais do projeto PEV da Gama 

Outro aspecto interessante observado nos dados avaliados sobre os volumes de resíduos 

coletados pelos PEVs da Gama é a dispersa quantidade de resíduos mês a mês em diferentes 

localidades, observados na Figura 15. Neste caso, utilizou-se uma amostra aleatória de 24 

localidades PEV, representadas por cada uma das linhas no gráfico, durante um período 

sequencial de 08 meses. A linha destacada em vermelho é o valor médio de volume coletado 

2014 2015 2016 2017

Variação percentual no 

volume de coleta

(média por PEV)

- 3,83% -26,52% -36,68%

Variação de Volume Médio de Resíduos coletados (Ano a Ano)
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desta amostra. Os valores absolutos não podem ser destacados por questões de 

confidencialidade exigida pelos clientes da Gama. 

Figura 15  – Dispersão dos volumes coletados nos diferentes PEVs 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados operacionais do projeto PEV da Gama 

Dentre as principais ações de coleta de resíduos, o PEV figura lado a lado as iniciativas de 

coleta seletiva em geral efetuadas pelos órgãos municipais. De forma a expandir essa 

compreensão sobre as iniciativas de coleta seletiva executadas pelas prefeituras, análises sobre 

os dados do relatório Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de 2016 da 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento, 2018) evidenciam o panorama da gestão de coleta seletiva sob responsabilidade 

do setor público. 

As análises a seguir são baseadas numa amostra de dados reportados por 3670 munícipios 

brasileiros em todos os estados da federação, um total de 65,9% do total do país. Em termos de 

população urbana o percentual é 84,0%, respondendo por 146,3 milhões de habitantes. 

O relatório do SNIS-2016 já apresenta uma série de informações reportadas pelas cidades que 

participam da pesquisa e outros indicadores de desempenho próprios da pesquisa. Para o 
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propósito desta análise, nesse sentido, cálculos adicionais foram executados. Assim, apenas 

33% das cidades brasileiras reportam a existência de atividades de coleta seletiva de resíduos 

sólidos pós-consumo, sendo os agentes executores distribuídos conforme a Figura 16. 

Figura 16 – Cidades brasileiras com existência de coleta seletiva e os agentes executores 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do SNIS-2016 

É baixa também a utilização de PEVs nas cidades brasileiras como oferta de coleta seletiva a 

população, de acordo com os indicadores apresentados na Figura 17 referentes a pesquisa do 

SNIS-2016. 

Figura 17 – Cidades brasileiras com existência de coleta seletiva por meio de PEVs 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do SNIS-2016 
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Concluindo os destaques dos indicadores do relatório SNIS vê-se agora um histórico da 

evolução de coleta de resíduos no período de 2014 até 2016 versus a quantidade de massa 

recuperada por intermédio de campanhas e atividades de destinação adequada de resíduos como 

a coleta seletiva e PEVs. 

Os dados da Tabela 2, apresenta os desafios enfrentados pelo Brasil na sua capacidade em lidar 

com os resíduos pós-consumo mesmo depois de oito anos da aprovação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). 

Tabela 2 – Evolução histórica dos volumes de coletas no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do SNIS-2016 

3.3 Entrevista: Projeto PEV (Ponto de Entrega Voluntário) 

Com base nas considerações observadas na entrevista anterior apresentada no item 3.2, vê-se a 

necessidade de explorar melhor como o produto PEV da Gama funciona. Com objetivo de 

identificar as atividades de gestão operacional e financeira dos PEV para compreender melhor 

por que este serviço está perdendo valor e gerando falta de interesse perante aos clientes da 

Gama, esta entrevista com a equipe de analistas ambientais da Gama dedicados as atividades 

Indicador Descrição 2014 2015 2016

CO119
Quantidade Total de Resíduos Domiciliares e Públicos 

Coletados (ton)
57.945.639           53.620.817           51.297.801           

-
Massa de recicláveis secos potencialmente existente na 

massa total, admitindo-se 30%  (ton)
17.383.692           16.086.245           15.389.340           

1.455.139             1.954.868             1.562.696             
(2,51%) (3,65%) (3,05%)

937.283                 1.023.470             842.496                 
(1,62%) (1,91%) (1,64%)

POP_TOT População Total 168.006.579        162.263.931        165.762.351        

POP_URB População Urbana 147.496.108        142.996.557        146.346.818        

- Número de cidades 3765 3520 3670

- Coleta total por polulação total (Kg) 344,90 330,45 309,47

- Coleta total por população urbana (kg) 392,86 374,98 350,52

- Coleta Seletiva total por população total (kg) 8,66 12,05 9,43

- Coleta Seletiva total por população urbana (kg) 9,87 13,67 10,68

- Quantidade Recuperada por população total (kg) 5,58 6,31 5,08

- Quantidade Recuperada por população urbana (kg) 6,35 7,16 5,76

Ano

Quantidade Recuperada  (ton)
(% do Total  CO119)

CS009

CS026
CS026 - Total de Recolhida através de Coleta Seletiva  (ton) 
(% do Total  CO119)
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operacionais da atual iniciativa PEV em funcionamento para um grande grupo varejista do 

Brasil. 

Seguindo os modelos anteriores de entrevista, e listados agora no Apêndice C, essa reunião se 

concentrou nos assuntos relacionados às questões da iniciativa PEV em um projeto específico 

de um cliente da área varejista e algumas questões ligadas como essa experiência está inserida 

no contexto geral da organização Gama. Do ponto de vista comercial e de negócios, o produto 

PEV conta com a cadeia de agentes apresentado na Figura 18 juntamente com uma análise sobre 

o principal motivador e o retorno que cada agente tem atualmente com o PEV. 

Figura 18 – Cadeia de agentes na operação do PEV Gama 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tomando a Gama como centro desta operação, pode-se notar que os clientes seguem 

contratando os serviços de PEV para cumprir a PNRS o que é visto como um custo e apenas 

enxergam como retorno a questão da imagem corporativa, motivos pelo qual este produto está 

perdendo seu valor agregado. Já a Gama, que não operacionaliza este serviço sozinha como 

visto no diagrama da Figura 18, vêm obtendo receitas operacionais com a prestação de serviço 

de gestão do PEV (mas ainda não é claro se existe lucratividade) e adquirindo conhecimento e 

experiência em como trabalhar nesta cadeia do mercado de gestão de resíduos. Para as 

Cooperativas ficam mais claro os motivadores e o retorno nesta operação visto que os resíduos 

é parte central das suas operações e comercializações. 
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Agora com relação aos consumidores que possuem seu papel nesta cadeia, iniciando o processo 

quando trazem seus resíduos para o PEV, têm seus motivadores e compensação ainda 

questionáveis o que explica de certa forma a participação baixa deste agente no processo de 

logística reversa de resíduos pós-consumo indicando aqui um dos problemas a serem 

endereçados pela solução PEV. Algumas iniciativas de tentar reformular o produto PEV têm 

sido tomadas pela Gama, como por exemplo, a constituição de um PEV tecnológico com um 

atendente virtual, balança eletrônica, sensores de capacidade e outros conceitos relacionadas à 

Internet das Coisas (conectividade e coleta automática de dados) que poderia tornar mais 

eficientes as operações do PEV, mas ainda não foram testadas o suficiente pela Gama. 

Do ponto de vista operacional o PEV da Gama com as empresas varejistas, apresenta as 

seguintes situações-problema: 

• Ocorrências de vandalismo e roubos de materiais. 

• Faltam informações e instruções de como manejar os Resíduos o que contribui para a 

disposição inadequada pelos consumidores. 

• Apesar dos consumidores trazerem os Resíduos para descarte não querem lidar com o 

processo. O atendente que retira o material dos carros em muitas ocasiões e faz a 

separação para o descarte. 

• Monitoração da quantidade e volume gerado é um desafio pois nem todas as localidades 

possuem balança. 

• Manter a organização e o aspecto do PEV. Varejista reclama da sujeira e/ou excesso de 

volume fora do PEV (imagem do local). Também é comum, o fato de nem todas as 

localidades possuírem espaço suficiente, conforme Figura 19. 

• Coleta dos resíduos pelas cooperativas requer acompanhamento operacional frequente 

tanto de recursos das cooperativas e como os analistas de suporte da Gama. 

• Pouco ou quase ausência de relacionamento com o consumidor.  

Tais aspectos listados anteriormente, geraram a necessidade de um atendente local em cada 

PEV, com pessoas (cooperados e catadores) das Cooperativas parceiras. Desta forma quando 

se olha na perspectiva deste atendimento aos consumidores, constatou-se: 

• Pouca qualificação e comprometimento geral dos atendentes. 

• Dificuldades na gestão de pessoas por parte da Gama e divergências nos 

relacionamentos trabalhistas (Gama e Cooperativas) perante os atendentes. 
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• Qualidade do atendimento do agente no PEV depende da iniciativa e conhecimento da 

pessoa. Não existe padrão de atendimento. 

• Dificuldade de utilização de recursos tecnológicos na gestão, eficiência e controle de 

qualidade das atividades no PEV, visto o perfil de qualificação destes profissionais 

cooperados. 

Em visita a um dos PEVs operado pela Gama, constatou-se alguns dos desafios operacionais 

mencionados aqui anteriormente. Na Figura 19 observa-se que o volume excessivo dos resíduos 

ocupa espaço físico adicional à estrutura própria do PEV.  

Figura 19 – Acondicionamento dos resíduos no entorno do PEV 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Figura 20 exemplifica-se a questão de espaço que uma pequena quantidade de resíduos 

ocupa devido aos seus volumes característicos, o que gera problemas de acondicionamento 

adequado no local ocupando espaços não destinados a operação do PEV e a necessidade de 

frequentes coletas por parte das cooperativas que compromete muitas vezes os custos de 

transporte e logística. 
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Figura 20 – Volume dos sacos plásticos com resíduos separados por tipos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

3.4 Entrevista: Comercialização do produto PEV pela Gama 

Esta entrevista contou com a participação de dois colaboradores da Gama dedicados a área 

comercial e a venda de novos projetos aos clientes da empresa. 

O Apêndice D apresenta a lista de perguntas e assuntos que foram parte da discussão desta 

entrevista procurando classificar as perguntas por tipos e a origem da formulação. 

De maneira geral, a equipe comercial entende que há necessidade de que as semelhanças 

relacionadas a coleta de resíduos (seja ou não por meio de PEV) oriundas de demandas de novos 

negócios que a Gama desenvolve precisam ser agrupadas, oferecendo um portfólio de produtos 

e serviços e modelo de negócios padronizado de soluções o que facilitaria os processos de 

negociações com os clientes e também potencializaria a redução de custos operacionais. 

3.5 Análise Financeira das operações PEV 

Após uma compreensão mais clara dos aspectos operacionais, de negócios e de mercado que os 

PEVs apresentam, uma análise financeira sobre as operações dos serviços de gestão de PEVs 

da empresa Gama viu-se necessária. 
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Porém por questões de acesso e divulgações de informações e políticas de confiabilidade que a 

Gama possui com seus clientes e parceiros, apenas uma limitada descrição sobre os custos 

envolvidos e como é feita a gestão financeira, foram apresentas e são descritas no Apêndice E. 

Nesse sentido, o texto descrito serviu de base para construir um modelo de análise financeira, 

isto é, foi realizada uma simulação dos custos que compõem a operação dos PEVs. 

Desta forma, a composição de valores na operação de um PEV, é apresentada na Figura 21,  

agrupados em 04 componentes principais. 

Figura 21 – Componentes de custos da operação de um PEV 

 

Fonte: Elaborado pelo auto com base nos dados da pesquisa 

O primeiro grupo de custos são os relacionados as atividades do fluxo de atividades número 02 

e 03 (Figura 11) realizadas pela cooperativa parceira da Gama. O segundo grupo compreende 

aos custos necessários para a execução do fluxo de atividades número 04 (Figura 11) e os 

materiais de consumo para a execução das atividades dos fluxos 02 e 03. 

O terceiro grupo de custos refere-se as questões de despesas administrativas, custos de transação 

e impostos inerentes para a condução das atividades de negócio de qualquer empresa, levados 

em consideração também nas operações PEV da Gama. Finalizando o quarto e último grupo, 

tem-se na verdade o preço praticado pela Gama para entregar o serviço de gestão operacional, 

pago por PEV, valor este que não foi divulgado, e, portanto, não revela a margem de lucro final. 
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3.5.1 Construção do cenário financeiro atual das operações PEV 

A partir de agora de forma a analisar de maneira mais clara os números financeiros e verificar 

aspectos e comportamentos da viabilidade econômica e operacional, é proposta a construção de 

um cenário utilizando-se uma amostra de 90 PEVs em operação atualmente pela Gama. Os 

valores utilizados são determinados com a interpretação do descritivo apresentado no Apêndice 

E e considerações adicionais do pesquisador. 

Todas as metodologias de construção de custos, análise de viabilidade de projetos e 

apresentação de resultados operacionais financeiros tem como base (Hastings, 2013) e (Hong, 

Marques, & Prado, 2010). 

Observando-se o volume de resíduos coletados por cada um dos PEVs nesta amostra de 90 

localidades selecionadas (dados coletados e analisados no item 3.2), vê-se que 60% dos PEVs 

coletam mais de 2 toneladas por mês e necessitam de um maior esforço operacional e um 

segundo atendente, resultando num valor médio total final de custo operacional (grupo 02 da 

Figura 21) de aproximadamente R$3.549,00 por PEV Operado. 

Os detalhes de valores estimados para o grupo 02 de custos operacionais de cada PEV são 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Cenário de custos do grupo 02 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Os valores estimados para os esforços relacionados especificamente as atividades de gestão da 

Gama (como descritos no fluxo de atividades 04 da Figura 11) são detalhados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Detalhamento dos custos dos esforços de gestão da Gama por PEV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Para o grupo 03 de componentes de custos, primeiramente utilizou-se nesta estimativa o 

enquadramento no modelo de impostos do Simples Nacional que possui uma alíquota única 

(variando de 6% até 17,5%) sob o volume da receita total e para as despesas administrativas 

valores relacionados a custos de vendas e marketing, custos de transação e despesas 

operacionais fixas mensais (aluguel, internet, seguros, escritório, etc.) alocadas ao projeto PEV, 

destacados na Tabela 5 a seguir. 

Tabela 5 – Detalhamento dos custos administrativos estimados ao projeto PEV 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Com base nesta estrutura de custos estimados para os três grupos e um valor (preço) de venda 

sugerida para o serviço de gestão operacional de PEV da Gama de R$5.200,00 por PEV, tem-

se a simulação de um cenário de 05 anos de custos e receitas para o projeto PEV para a amostra 

das 90 localidades, apresentada na Tabela 6. Foi adicionado um valor de 2% sobre os custos 

como risco operacional, de forma a cobrir eventuais situações não previstas. 

Os resultados são apresentados sem o pagamento de nenhuma alíquota de Imposto de Renda 

e/ou Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) comumente necessários na apuração 

final de resultados de uma empresa (Hastings, 2013), uma vez que o objetivo aqui é demonstrar 

a viabilidade de um projeto específico da empresa Gama, o projeto PEV. Não houve também a 

necessidade de investimentos por se tratar de uma atividade já existente e operacional. 

Item  Custo Periodicidade Qtd
Mensal 

(por PEV)
Observaçoes Valores Estimados e Fórmulas

Suporte remoto Analista Gama 

Estagiário
17,13R$  Hora 5 85,66R$          

(sa lário 

+beneficios+encargos) 

+ Custos  TI 

(laptop+conta+celular)

[ (R$2000*1,3) +

(R$2200/36)+R$20+R$60 ] /160

Visitas aos PEVs Analista Gama 

Estagiário
84,26R$  Por visita 2 168,53R$        

02 vis i tas/mês  por PEV 

(Horas  + Custos) 

e Capacidade de 04 

Vis i tas  por dia

08 Horas  de um Estag. 

+ R$200 de Transporte

Coordenação de projeto Analista 

Gama (CLT)
48,26R$  Hora 1 48,26R$          

(sa lário 

+beneficios+encargos) 

+ Custos  TI 

(laptop+conta+celular)

[ (R$4000*1,9) + 

(R$2200/36)+R$20+R$60 ] /160

302,44R$        Gestão Gama (Suporte + Visitas):

Descrição Despesas Operacionais Valor

Custos  de Transação (Por PEV) 80,00R$             

Vendas  & Marketing (Por PEV Vendido ) 110,00R$           

Alocação Despesa Operacional  Fixa  Mensal 2.000,00R$        
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Tabela 6 – Simulação de Cenário 01 para projeto PEV (amostra de 90 localidades, sem crescimento) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Neste cenário 01, o custo médio final de cada PEV operado é de R$4.628,70 por mês, incluindo 

os custos operacionais considerados na Tabela 3, as despesas operacionais da empresa da 

Tabela 5 e com as deduções de impostos. 

Para título de comparação, visto o modelo de receita atual da Gama ser definido por um valor 

fixo por PEV em operação, demonstra-se o cenário 02 com as mesmas condições do cenário 01 

anterior da Tabela 6, porém agora impondo um crescimento considerável do número de PEVs 

em operação ao longo do tempo e uma taxa de 1% de redução de custos operacionais a cada 

150 PEVs instalados, de forma a simular uma eficiência por conta do ganho de escala. 

 

 

 

RESULTADOS DO PROJETO (Anual) 0 2 3 4

2018 2019 2020 2021 2022

Numero de PEVs em Operação 90               90               90               90               90               

(+) [A] Receita de vendas 5.616.000 5.616.000 5.616.000 5.616.000 5.616.000

(-) [B] Deduções (Impostos) 978.307 978.307 978.307 978.307 978.307

Receita Líquida de Vendas 4.637.693 4.637.693 4.637.693 4.637.693 4.637.693

(-) [C] Custos da Mercadoria Vendida 3.910.288 3.910.288 3.910.288 3.910.288 3.910.288

Margem de Contribuição 727.404 727.404 727.404 727.404 727.404

(-) [D] Despesas Operacionais 110.400 110.400 110.400 110.400 110.400

Resultado Operacional 617.004 617.004 617.004 617.004 617.004

(-) [E] IR / CSLL 0 0 0 0 0

Lucro Líquido após IR / CSLL 617.004 617.004 617.004 617.004 617.004

LUCRATIVIDADE 10,99% 10,99% 10,99% 10,99% 10,99%

LUCRATIVIDADE ACUMULADA 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

(-) [F] Investimentos Totais 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Resultante 617.004 617.004 617.004 617.004 617.004



55 

Tabela 7 – Simulação de Cenário 02 para projeto PEV (com crescimento do número de PEVs) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Desde que haja um ganho de eficiência operacional a medida que o número de PEVs em 

operação aumente, observa-se um ligeiro aumento proporcional na taxa de lucratividade, 

quando compara-se o Cenário 02 com o Cenário 01. 

Para finalizar esta investigação financeira sobre as operações PEVs atuais vale destacar o 

resultado de uma análise de sensibilidade que compara a lucratividade acumulada ao final de 

10 anos no caso do Cenário 02 da Tabela 7 se a quantidade de PEVs do tipo B aumentar versus 

a quantidade total de PEVs em operação. 

O tipo A e B de PEVs representam uma grande mudança no custo operacional total, uma vez 

da necessidade de um atendente adicional e custos adicionais devido à quantidade mais elevada 

de resíduos a serem manipulados. O resultado desta análise de sensibilidade é apresentado na 

Tabela 8. 

RESULTADOS DO PROJETO (Anual) 0 2 3 4

2018 2019 2020 2021 2022

Numero de PEVs em Operação 255             435             615             795             975             

(+) [A] Receita de vendas 10.764.000 21.996.000 33.228.000 44.460.000 55.692.000

(-) [B] Deduções (Impostos) 1.875.089 3.831.703 5.788.318 7.744.932 9.701.546

Receita Líquida de Vendas 8.888.911 18.164.297 27.439.682 36.715.068 45.990.454

(-) [C] Custos da Mercadoria Vendida 7.436.065 15.029.085 22.397.806 29.606.314 36.634.514

Margem de Contribuição 1.452.846 3.135.212 5.041.877 7.108.754 9.355.940

(-) [D] Despesas Operacionais 207.750 382.200 555.000 727.800 900.600

Resultado Operacional 1.245.096 2.753.012 4.486.877 6.380.954 8.455.340

(-) [E] IR / CSLL 0 0 0 0 0

Lucro Líquido após IR / CSLL 1.245.096 2.753.012 4.486.877 6.380.954 8.455.340

LUCRATIVIDADE 11,57% 12,52% 13,50% 14,35% 15,18%

LUCRATIVIDADE ACUMULADA 11,6% 12,2% 12,9% 13,5% 14,0%

(-) [F] Investimentos Totais 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Resultante 1.245.096 2.753.012 4.486.877 6.380.954 8.455.340



56 

Tabela 8 – Análise de Sensibilidade por tipo de PEV – Lucratividade Acumulada 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Quanto maior a quantidade de PEVs tipo B em operação menor a margem de lucro das 

operações do projeto PEV o que revela uma fragilidade do modelo financeiro da Gama para 

este serviço, expondo a empresa a riscos mais elevados quando o volume de coleta de resíduos 

aumenta. 

Ou seja, num terceiro cenário (Tabela 9) com a mesma amostra dos 90 PEVs, porém agora 

sendo 100% deles do tipo B eleva o custo médio final mensal por PEV para R$5.592,26, 

comprometendo os resultados operacionais da Gama. 

0         40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

100 23,4% 21,1% 18,9% 16,7% 14,5% 12,2% 10,0% 7,8% 5,6% 3,3% 1,1% -1,1%

150 23,7% 21,5% 19,3% 17,1% 14,9% 12,7% 10,5% 8,2% 6,0% 3,8% 1,6% -0,6%

200 23,7% 21,5% 19,3% 17,1% 14,9% 12,7% 10,5% 8,2% 6,0% 3,8% 1,6% -0,6%

250 24,2% 22,0% 19,8% 17,6% 15,4% 13,2% 11,0% 8,8% 6,6% 4,4% 2,2% 0,0%

300 24,6% 22,5% 20,3% 18,1% 15,9% 13,7% 11,5% 9,3% 7,1% 4,9% 2,8% 0,6%

350 25,0% 22,9% 20,7% 18,5% 16,3% 14,2% 12,0% 9,8% 7,6% 5,5% 3,3% 1,1%

400 25,4% 23,3% 21,1% 18,9% 16,8% 14,6% 12,4% 10,3% 8,1% 5,9% 3,8% 1,6%

450 25,8% 23,7% 21,5% 19,4% 17,2% 15,1% 12,9% 10,7% 8,6% 6,4% 4,3% 2,1%

500 25,8% 23,7% 21,5% 19,4% 17,2% 15,1% 12,9% 10,7% 8,6% 6,4% 4,3% 2,1%

550 26,3% 24,1% 22,0% 19,8% 17,7% 15,5% 13,4% 11,3% 9,1% 7,0% 4,8% 2,7%

600 26,7% 24,6% 22,4% 20,3% 18,2% 16,0% 13,9% 11,8% 9,7% 7,5% 5,4% 3,3%

650 27,1% 24,9% 22,8% 20,7% 18,6% 16,5% 14,4% 12,2% 10,1% 8,0% 5,9% 3,8%

700 27,5% 25,4% 23,3% 21,2% 19,0% 16,9% 14,8% 12,7% 10,6% 8,5% 6,4% 4,3%

750 27,9% 25,8% 23,7% 21,6% 19,5% 17,4% 15,3% 13,2% 11,1% 9,0% 6,9% 4,8%

800 28,3% 26,2% 24,1% 22,0% 19,9% 17,9% 15,8% 13,7% 11,6% 9,5% 7,4% 5,4%

850 28,3% 26,2% 24,1% 22,0% 19,9% 17,9% 15,8% 13,7% 11,6% 9,5% 7,4% 5,4%

900 28,7% 26,6% 24,6% 22,5% 20,4% 18,4% 16,3% 14,2% 12,2% 10,1% 8,0% 5,9%

950 29,1% 27,0% 25,0% 22,9% 20,8% 18,8% 16,7% 14,7% 12,6% 10,5% 8,5% 6,4%

% de PEV tipo B em operação com relação a quantidade total de PEVs

Q
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Análise de Sensibilidade [%PEVs Com +2 Toneladas ] x [PEVs em Operação]:

 Lucratividade Acumulada em 10 anos
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Tabela 9 – Simulação de Cenário 03 (100% dos PEVs tipo B) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Caso a Gama queira manter a mesma faixa de 11% de margem de lucro neste cenário 03, é 

necessário um aumento no preço por PEV de aproximadamente 21%, levando o valor para 

R$6.300,00. 

 

 

 

RESULTADOS DO PROJETO (Anual) 0 2 3 4

2018 2019 2020 2021 2022

Numero de PEVs em Operação 90               90               90               90               90               

(+) [A] Receita de vendas 5.616.000 5.616.000 5.616.000 5.616.000 5.616.000

(-) [B] Deduções (Impostos) 978.307 978.307 978.307 978.307 978.307

Receita Líquida de Vendas 4.637.693 4.637.693 4.637.693 4.637.693 4.637.693

(-) [C] Custos da Mercadoria Vendida 4.743.979 4.743.979 4.743.979 4.743.979 4.743.979

Margem de Contribuição -106.286 -106.286 -106.286 -106.286 -106.286

(-) [D] Despesas Operacionais 110.400 110.400 110.400 110.400 110.400

Resultado Operacional -216.686 -216.686 -216.686 -216.686 -216.686

(-) [E] IR / CSLL 0 0 0 0 0

Lucro Líquido após IR / CSLL -216.686 -216.686 -216.686 -216.686 -216.686

LUCRATIVIDADE -3,86% -3,86% -3,86% -3,86% -3,86%

LUCRATIVIDADE ACUMULADA -3,9% -3,9% -3,9% -3,9% -3,9%

(-) [F] Investimentos Totais 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Resultante -216.686 -216.686 -216.686 -216.686 -216.686
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4 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA  

Com as análises sobre as informações coletadas no capítulo anterior, utilizando das 

metodologias de entendimento de problemas e obtenção de diagnósticos sugeridos por 

(Marcondes, Miguel, Franklin, & Perez, 2017) e outras metodologias que se fizeram necessárias 

(apresentadas e descritas nos momentos oportunos) para a determinação do problema de perda 

de valor e de interesse do produto PEV da Gama perante o mercado. 

Este capítulo apresenta uma sequência de avaliações e mapeamento da situação atual, que 

exploram e extraem das informações coletadas neste trabalho de pesquisa, diagnósticos 

importantes a respeito do problema apresentado pelo PEV, ao mesmo tempo que discute 

inicialmente indicativos de caminhos e possibilidades para as propostas de soluções. 

4.1 Explorando o desempenho operacional dos PEVs 

Apesar do acesso limitado a informações operacionais e financeiras disponibilizadas pela Gama 

sobre as operações PEV, porém aliadas com informações estatísticas do Diagnóstico do Manejo 

de Resíduos Sólidos Urbanos (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2018) com 

dados de 2016 (SNIS2016) e o relatório Ciclosoft 2016 (CEMPRE, Pesquisa Ciclosoft 2016, 

2016) juntamente com as considerações e análises pessoais do pesquisador, destaque-se aqui 

alguns indicadores de desempenho operacional que mapeiam possibilidades de planejamento 

de gestão para um PEV ao mesmo tempo que exploram e analisam tais conjuntos de 

informações. 

Para todo o estudo a seguir, utilizou-se a mesma base de dados da amostra de 90 localidades 

PEVs em operação utilizada na análise de volume coletados do item 3.2 e da simulação 

financeira do item 3.5.1. Para conduzir este estudo determinou-se o valor de cada quilograma 

de resíduos coletados de R$0,55 com base na amostra dos 90 PEVs e seus volumes, de acordo 

com a metodologia apresentada no Anexo A. 

No Cenário 01 da Tabela 6, os PEVs da amostra possuem uma média mensal de volume de 

resíduos coletados de aproximadamente 4.453Kg e com o preço sugerido de R$5.200,00 gera 

um custo por kg/coletado de R$1,17 para a cadeia de gestão de resíduos que servirá de 

referência na coluna A e linha 8 da Tabela 10 a seguir. 
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Este valor é superior quando comparado com o valor da média nacional de coleta seletiva (linha 

10) e o de coleta normal de lixo porta a porta executado pelas prefeituras todos dos dias. Com 

o objetivo de aproximar o valor por quilograma coletado do valor da coleta seletiva, as Colunas 

B, C e D da Tabela 10 apresentam simulações de cenários aleatórios onde o aumento de volume 

coletado possa contribuir. 

Tabela 10 – Reduzindo o valor por kg/coletado e a redistribuição de valor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Coluna A Coluna B Coluna C Coluna D
1 Incremento do Custo Total por PEV da Gama - 20,82% 57,06% 57,06%

2 Incremento de Preço por PEV da Gama - 21,15% 57,69% 0,00%

3 Volume Mensal Médio (kg) por PEV da Gama 4453 16149 21020 21020

4 Custo total por PEV médio (incluindo impostos) 4.628,70R$      5.592,26R$         7.269,94R$         7.269,94R$         

5 Preço sugerido por PEV 5.200,00R$      6.300,00R$         8.200,00R$         5.200,00R$         

6 Repasse Cooperativa 3.000,00R$      3.000,00R$         4.711,87R$         4.711,87R$         

7 Margem de lucro por PEV 10,99% 11,23% 11,34% -39,81%

8
Custo calculado do Kg/coletado do PEV (Preço/Volume)

(Amostra 90 PEVs Gama)
1,17R$              0,39R$                 0,39R$                 0,25R$                 

9
Custo unitário da coleta (R$/Kg)

(SNIS2016 - média nacional)
0,17R$              0,17R$                 0,17R$                 0,17R$                 

10
Custo unitário da coleta seletiva (R$/Kg)

(Ciclosoft2016 - média nacional)
0,39R$              0,39R$                 0,39R$                 0,39R$                 

11
Custo total do manejo (R$/Kg)

(SNIS2016 - média nacional)
0,42R$              0,42R$                 0,42R$                 0,42R$                 

12 Crescimento médio de volume coletado por PEV x 1 x 03,6 x 04,7 x 04,7

13 Potencial Econômico por Kg recuperado - PEV Gama 0,55R$              0,55R$                 0,55R$                 0,55R$                 

14 Potencial Econômico da Cooperativa por PEV 5.449,15R$      11.882,17R$      16.272,76R$      16.272,76R$      

Simulação de Proposta de distribuição de valor dos resíduos triados
15 % Consumidores 0% 0% 0% 0%

15 % Gama 0% 0% 10% 20%

16 % Cooperativa 100% 100% 90% 80%

18 Potencial de Receita com Resíduos - Consumidores / PEV -R$                -R$                   -R$                   -R$                   

17 Potencial de Receita com Resíduos - Gama / PEV -R$                -R$                   1.627,28R$         3.254,55R$         

18 Potencial de Receita total da Cooperativa / PEV 5.449,15R$  11.882,17R$  14.645,48R$  13.018,21R$  

19 Receita média por Kg Cooperativa 1,22R$          0,74R$             0,70R$             0,62R$             

20 Receita total Cooperativa por PEV 5.449,15R$  11.882,17R$  14.645,48R$  13.018,21R$  

21 Novo lucro potencial para Gama 571,30R$          707,74R$            2.557,34R$         1.184,61R$         

22 Nova margem de lucro por PEV para Gama 10,99% 11,23% 26,02% 14,01%

23

Massa de recicláveis secos potencialmente existente na 

massa de resíduos domicil iares, admitindo-se 30%  do 

SNIS2016 (toneladas)
17.681.694      17.681.694         17.681.694         17.681.694         

24 Quantidade necessária de PEV 330.895            91.240                 70.099                 70.099                 

25 População Urbana - SNIS2016 146.346.818    146.346.818      146.346.818      146.346.818      

26 Qtde de habitantes por PEV 442 1604 2088 2088

Análises - Impulsionar os volumes de coleta 

para reduzir o preço por kg coletado

PEV Atual 

(Amostra)



60 

Com o aumento de volume de resíduos coletados no PEV, eleva-se também os custos de 

operação descritos na linha 4. Para manter a margem de lucro por PEV, os preços praticados 

por PEV precisam subir (linha 5) e desta maneira nas colunas B e C tem-se o custo de coleta 

do PEV igual a média do custo de coleta seletiva nacional de R$0,39, com incrementos de 

volume de resíduos por PEV da ordem de 4 vezes maiores, atingindo o máximo de 21.020Kg. 

Atingir um volume de coleta entre 16.000kg e 21.000kg mensais nos PEVs não seria algo 

impossível, visto que hoje em dia na própria amostra dos 90 PEVs existe uma parcela em torno 

de 20% das localidades dentro desta faixa de capacidade de coleta. 

Porém, aumentar o preço praticado por PEV não deve ser uma alternativa viável, e na coluna 

D vê-se que se o preço for mantido a cadeia de gestão de resíduos recebe um valor de R$0,25 

por quilograma coletado, mas a Gama sofre um prejuízo operacional de -39,81%. 

Sendo assim a segunda parte da Tabela 10 simula uma distribuição para a Gama do valor de 

comercialização do resíduo de 20% (linhas 15 e 16) uma vez que o incremento de volume de 

resíduos à cooperativa beneficia um aumento de receita expressivo, mesmo com não mais 100% 

deste valor, mas sim 80% (linha 20). 

Vê-se também que um aumento na coleta de volume médio dos PEVs potencialmente reduz a 

quantidade de localidades (linha 24) necessárias se, claro, o objetivo seja recuperar 100% da 

massa reciclável existente (linha 25). E poder-se-ia até determinar quantos habitantes deveriam 

ser atendidos por PEV (linha 26). 

Entretanto, uma melhor forma de avaliar a participação dos consumidores, seria observar a 

análise da  Tabela 11, que utiliza a quantidade de resíduos gerada por cada um deles 

mensalmente. 
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Tabela 11 – Análise da necessidade da participação dos Consumidores 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Utilizando o maior valor das pesquisas de mercado (linha 5) com o potencial de 30% de 

recicláveis (linha 6) e uma taxa de efetividade de 90% dos consumidores (linha 7), cada 

habitante deveria separar de maneira adequada para reciclagem, aproximadamente 12 

quilogramas de resíduos por mês (linha 8). 

Esta suposta meta por consumidor, alinhada com os novos volumes médios coletados por PEV, 

deveria contar com a participação do número de consumidores da linha 09, e poderiam seguir 

detalhes por tipos de resíduos com os apresentados na Tabela 12, conforme os perfis médios 

dos PEV da Gama e da pesquisa SNIS de 2016, ou seja, a distribuição média dos tipos de 

resíduos coletados. 

Tabela 12 – Meta de coleta de tipos de resíduos para os consumidores 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Planejamento para cada consumidor

(Com base no perfil amostra PEVs Gama)
Mensal (kg) Semanal (kg)

PLÁSTICO 3,15                   0,79                   

PAPEL 4,27                   1,07                   

METAL 0,65                   0,16                   

ALUMÍNIO 0,53                   0,13                   

VIDRO 3,45                   0,86                   

Planejamento para cada consumidor 

(Com base no perfil de coleta seletiva do SNIS2016)
Mensal (kg) Semanal (kg)

CS010 - Papel e papelão 5,13                   1,28                   

CS011 - Plásticos 3,31                   0,83                   

CS012 - Metais 1,50                   0,38                   

CS013 - Vidros 1,17                   0,29                   

CS014 - Outros 0,94                   0,24                   

Coluna A Coluna B Coluna C Coluna D
1 Incremento do Custo Total por PEV da Gama - 20,82% 57,06% 57,06%

2 Incremento de Preço por PEV da Gama - 21,15% 57,69% 0,00%

3 Volume Mensal Médio (kg) por PEV da Gama 4453 16149 21020 21020

Análise da necessidade da participação dos Consumidores - Mensal
4 Méd/hab/kg de massa de resíduos - CEMPRE2016 30,3 30,3 30,3 30,3

5 Méd/hab/kg de massa de resíduos - SNIS2016 36,2 36,2 36,2 36,2

6 Massa seca potencial média por habitante urbano (Kg) 10,85                       10,85 10,85 10,85

7 Taxa de efetividade de aproveitamento dos consumidores 90% 90% 90% 90%

8 Meta de Massa seca potencial média por habitante urbano (Kg) 12,06 12,06 12,06 12,06

9 Consumidores necessários por PEV 369 1340 1744 1744

10
Qtde necessária de consumidores participantes para 

coletar a massa seca potencial
122.227.535           122.227.535      122.227.535      122.227.535      

Análises - Impulsionar os volumes de coleta 

para reduzir o preço por kg coletado

PEV Atual 

(Amostra)
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4.2 A Fórmula para a Economia Circular 

A gestão integrada de resíduos pós-consumo tem um papel importante para o alcance de uma 

economia realmente circular onde existe o máximo aproveitamento dos recursos naturais antes 

de um descarte definitivo, como discutido nos itens do capítulo 2. 

Porém os esforços para atingir esse modelo de economia são altos e colocam desafios adicionais 

na condução dos negócios, que vem sendo contatados aqui nesta pesquisa, e afetam todos os 

agentes da cadeia de gestão de resíduos. 

Pensando no que seria necessário para desenvolver um modelo de negócio sustentável para 

iniciar a Economia Circular (Legge & Casas, 2018) discutem que o lixo seja encarado como 

um recurso, com valor agregado, e não apenas como lixo, sem uso e com um valor abaixo do 

zero. 

Analisando um caso real de solução para economia circular relacionada a gestão de resíduos 

pós-consumo, (Legge & Casas, 2018) apresentam uma simples fórmula para avaliar a 

monetização deste processo até a efetivação da reciclagem, destacados aqui na Figura 22 nas 

partes 01 e 02, para que os Resíduos possam ser entregues novamente aos fluxos da economia 

como matéria-prima (ver Figura 2). 

Figura 22 – Fórmula da Economia Circular e seus operadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em (Legge & Casas, 2018) 

Numa situação ideal o valor dos recursos gestionados (antes considerados como lixo) devem 

ser maiores que o custo de coleta e processamento (triagem neste caso, executado pelas 

cooperativas) necessários para transformar resíduos em matéria-prima novamente. 
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Porém até o momento essa conta não fecha, e os valores de coleta e processamento dos Resíduos 

são maiores que os valores de comercialização praticados no mercado, e portanto para que a 

Economia Circular funcione, se faz necessário adicionar do lado direito da equação um 

investimento que deve funcionar como um fator de ignição (FI) do modelo de negócio, e precisa 

desaparecer à medida que o modelo ganha escala e eficiência, tornando-o economicamente 

sustentável. 

Neste cenário atual das operações PEVs fica clara a necessidade do fator de ignição investido 

pelos clientes da Gama (varejistas e marcas) para sustentar os PEVs uma vez que as receitas 

resultantes do valor dos recursos (Anexo A) ficam 100% dedicadas para os custos de 

processamento executados em sua maioria pelas cooperativas e em alguns outros intermediários 

(ver Figura 14), destacados na parte 03 da Figura 22 como os Operadores do problema do 

mundo real para a Economia Circular. 

Explorando esse conceito da Fórmula da Economia Circular, a Tabela 13 apresenta o resumo 

do modelo econômico discutido na construção da análise financeira do projeto PEV da Gama 

do item 3.5.1, utilizando a equação com os detalhes de cada variável. 

Tabela 13 – Fórmula da Economia Circular: amostra 90 PEVs com Tipos A e B 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

+ < +
     90  PEVs    |    Vol. Méd. (Kg): 4453

Item Peso% Valor R$/Kg Item Peso% Valor R$/Kg Item R$/Kg Item R$

Atendente 39% 2.040,0R$   0,46R$  Processamento 52% 1.273,6R$    0,29R$  0,55R$         5.200R$      

Transporte 7% 360,0R$      0,08R$  Transporte 15% 367,4R$       0,08R$  

Operação 11% 552,0R$      0,12R$  Desp. Admin. 8% 195,9R$       0,04R$  

Gestão 6% 302,4R$      0,07R$  Impostos 5% 122,5R$       0,03R$  

Outros 6% 295,2R$      0,07R$  Outros 5% 122,5R$       0,03R$  

Impostos 17% 905,8R$      0,20R$  

Desp. Admin. 3% 173,2R$      0,04R$  

4.628,70R$   2.326,69R$     

Por PEV 11% 571,3R$      0,13R$  Por PCR/kg 15% 367,4R$       0,08R$  

Por PCR/Kg 0%

Receita Por PEV: 5.200,0R$   1,17R$  2.694,07R$  0,61R$  Por PEV:     2.449,15R$  Por PEV:     5.200R$      

Totais Totais

Custo Total 89% 416.583R$  1,04R$  Custo Total 86% 209.402R$   0,52R$  

Margem 11% 51.417R$    0,13R$  Margem 14% 33.064R$     0,08R$  Receita 220.424R$   Receita 468.000R$  

+ < +
R$1,17 / kg R$0,61 / kg

Saldo
R$0,55 / kg R$1,17 / kg

688.424R$  

1,72R$          
Por Kg -10,00% Por Kg

Taxa de 

Aproveitamento
90%

Modelo Econômico | Fórmula da Economia Circular - PEVs Tipo A (40%) e B (60%)

Cooperativa

Custo do Processamento FI (Fator de Ignição)

Custos

Matéria Prima PCR

Valor dos Recursos

468.000R$              

Por PEVValor Médio / Kg

Varejistas e Marcas

Custo da Coleta

Margem 

Lucro

242.466R$         

710.466R$                

Ineficiência 

Processamento
244,9R$       0,06R$  

468.000R$       

Por PEV:

-R$ 0,05

-R$ 22.042

1,77R$                       

220.424R$                    
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Para compor os valores referentes à variável do custo da coleta operado pelo PEV, do lado 

esquerdo da fórmula, utilizou as considerações anteriores nas análises financeiras, resultando 

obviamente no mesmo valor médio por quilograma coletado de R$1,17 que coincide com o 

investimento feito pelo fator de ignição do lado direito, dado o volume de Resíduos coletados. 

Quanto à variável referente ao valor dos recursos do lado direito da fórmula (valor dos 

Resíduos), de acordo com a média de volume coletados de 4.453kg e o perfil de tipos de 

resíduos observado na amostra de 90 PEVs da Gama (Tabela 12) será considerado o valor de 

R$0,55/kg (Anexo A) que resulta num valor econômico potencial total de R$220.424,00.  

Ainda do lado esquerdo, a variável do custo do processamento, onde a composição dos detalhes 

de custos foram apenas determinadas aqui neste estudo pelo próprio pesquisador por não se 

tratarem do foco deste trabalho de pesquisa, e de forma a também coincidirem com o valor 

potencial dos Resíduos, uma vez que o modelo de distribuição de valores (modelo financeiro) 

atual do PEV da Gama, não absorve nenhuma parte deste valor, ficando integralmente para as 

cooperativas. 

Portanto o resultado (saldo) da fórmula fica negativo uma vez que também foi considerada uma 

perda proposta de 10% nos resíduos recebidos pela cooperativa para a comercialização. Fica 

clara a dependência das operações de gestão de Resíduos do fator de ignição para um 

funcionamento cíclico da economia circular. 

Agora na Tabela 14, uma segunda simulação utilizando como ferramenta de análise a Fórmula 

da Economia Circular com os mesmos 90 PEVs da amostra, porém agora com um volume maior 

de resíduos, como o da coluna B da Tabela 10 e a estrutura de custos do Cenário#03 simulado 

na Tabela 9 e mantendo-se o preço sugerido por PEV de R$5.200,00. 
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Tabela 14 –Fórmula da Economia Circular: amostra 90 PEVs 100% Tipo B 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Com o aumento de custo total por PEV para lidar com o aumento de volume e o mesmo valor 

de fator de ignição a Gama assumiria um prejuízo líquido negativo de -3,9% por PEV. Como 

isso seria inviável para uma empresa que precisa ser recompensada por suas atividades, então 

nesta análise, totaliza-se um valor absoluto de margem igual a condição anterior da Tabela 13 

de R$51.417, o que causa um desequilíbrio maior ainda na Fórmula da Economia Circular com 

uma diferença de -R$0,10 por quilograma de resíduos. 

Já na variável do custo do processamento, mesmo sem o apurado conhecimento da composição 

destes custos e os ganhos operados pelas cooperativas, mas a título de comparação, a margem 

de lucro se mantém, e o valor absoluto arrecadado por PEV sobe em 362,65%. 

Isso demonstra que o modelo operacional e de negócio do PEV da Gama, precisa: 

• Introduzir eficiência operacional para evitar a necessidade da dependência do fator de 

ignição mesmo com um volume médio de coleta maior. 

• Repensar a distribuição de valor econômico potencial dos Resíduos para ambas as 

variáveis de custo de coleta e custo de processamento do lado esquerdo da fórmula, e 

+ < +
     90  PEVs    |    Vol. Méd. (Kg): 16149

Item Peso% Valor R$/Kg Item Peso% Valor R$/Kg Item R$/Kg Item R$

Atendente 49% 2.550,0R$   0,16R$  Processamento 52% 4.618,6R$    0,29R$  0,55R$         5.200R$      

Transporte 9% 450,0R$      0,03R$  Transporte 15% 1.332,3R$    0,08R$  

Operação 12% 640,0R$      0,04R$  Desp. Admin. 8% 710,6R$       0,04R$  

Gestão 6% 302,4R$      0,02R$  Impostos 5% 444,1R$       0,03R$  

Outros 7% 364,0R$      0,02R$  Outros 5% 444,1R$       0,03R$  

Impostos 17% 905,8R$      0,06R$  

Desp. Admin. 4% 188,4R$      0,01R$  

5.400,64R$   8.437,85R$     

Por PEV -4% 200,6-R$      0,01-R$  Por PCR/kg 15% 1.332,3R$    0,08R$  

Por PCR/Kg 0% -R$    

Receita Por PEV: 5.200,0R$   0,32R$  9.770,15R$  0,61R$  Por PEV:     8.881,95R$  Por PEV:     5.200R$      

Totais Totais

Custo Total 90% 486.058R$  0,33R$  Custo Total 86% 759.407R$   0,52R$  

Margem 10% 51.417R$    0,04R$  Margem 14% 119.906R$   0,08R$  Receita 799.376R$   Receita 468.000R$  

+362,65%

+ < +
R$0,37 / kg R$0,61 / kg

Saldo
R$0,55 / kg R$0,32 / kg

1.267.376R$   

0,87R$              
Por Kg -18,69% Por Kg

Modelo Econômico | Fórmula da Economia Circular - PEVs Tipo B (100%)

Custo da Coleta

Taxa de 

Aproveitamento
90%

FI (Fator de Ignição)

Cooperativa Varejistas e Marcas

Ineficiência 

Processamento
888,2R$       0,06R$  

Por PEV

Valor dos Recursos

Matéria Prima PCR

Valor Médio por Kg

Custo do Processamento

Custos

Margem 

Lucro

Por PEV:

537.475R$       879.313R$         468.000R$              

1.416.788R$            -R$ 149.412

0,97R$                       -R$ 0,10

799.376R$                      
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suas respectivas margens de lucro, se quiser alcançar a autossuficiência, ou seja, a 

independência do Fator de Ignição. 

4.3 Análise das sínteses das entrevistas e das coletas e análise de dados 

De acordo com as informações coletadas e as sínteses desenvolvidas no capítulo anterior, e 

utilizando-se de diagramas lógicos de análise, referências da literatura tecnológica e análise 

empírica, criaram-se os quadros a seguir, que resumem diagnósticos e conclusões a respeito dos 

problemas do produto PEV atual, oferecido pela Gama.  

Esses diagnósticos, serão usados como base nas discussões do tipo brainstorm com o time de 

colaboradores da Gama para iniciar a avaliação de alternativas de soluções desenvolvidas nas 

fases de Proposta de Soluções e Plano de Ações. A perspectiva operacional é apresentada no 

Quadro 2 com os respectivos achados, diagnósticos e conclusões. 

Quadro 2 – Diagrama lógico de análise com foco na perspectiva operacional 

ACHADOS DIAGNÓSTICO CONCLUSÕES 

Ausência de ferramentas de gestão, produtividade 

e comunicação operacional na Gama. 

O modelo de gestão 

operacional do PEV não 

tem foco em eficiência, 

padronização e 

escalabilidade. 

Pouca capitalização de 

dados e conhecimento. 

O PEV não é um produto 

escalável e entrega um 

alto custo por quilograma 

de resíduos coletados. 

A Gama vem utilizando 

um produto existente há 

muito tempo no mercado 

e que não foi atualizado 

para as demandas e 

problemáticas atuais. 

Coletas de dados operacionais são manuais, e de 

baixa maturidade. 

A Gama não tem controle sobre a determinação 

das localidades PEVs. 

Cada tipo de resíduos possui ciclos e cadeia de 

gestão distinta. 

Modelo de custos e receitas não está clara e há 

pouco controle financeiro das operações PEV. 

Atendimento no PEV não é padronizado aos 

consumidores e não recebe investimentos. 

Acomodação de altos volumes físicos de resíduos 

no local do PEV. 

Não houve investimento 

em tecnologia para 

resolver os problemas 

operacionais dos parceiros 

envolvidos no processo. 

Ausência de uma estratégia de transporte e coleta 

dos resíduos pelas Cooperativas. 

Não há controle sobre os consumidores atendidos 

nos PEV. 

Consumidores não recebem instruções em como 

lidar com a gestão dos próprios resíduos que 

geram, o que dificulta as etapas seguintes de 

triagem e acomodação de Resíduos. 

Iniciativas de melhorias do produto PEV (PEV 

Tecnológico) disputa esforços com as atividades 

operacionais. 

Não há recursos dedicados 

a geração e análise de 

dados operacionais de 

forma gerarem estudos de 

inteligência de negócios 

para controlar e otimizar 

os desafios operacionais 

que o PEV enfrenta. 

Visão das capacidades do PEV é divergente entre 

os times internos da Gama 

Custos da operação PEV não levam em 

consideração os esforços dos consultores da Gama 

no suporte à gestão das iniciativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A perspectiva de negócios é apresentada no Quadro 3 com os respectivos achados, diagnósticos 

e conclusões. 

Quadro 3 - Diagrama lógico de análise com foco na perspectiva de negócios 

ACHADOS DIAGNÓSTICO CONCLUSÕES 

Modelo de negócio atual do PEV não entrega valor 

ao consumidor. 

Não existe foco no 

Consumidor. 

A estratégica de negócios 

do produto PEV não foca 

em ofertar valor aos 

agentes da cadeia de 

gestão de resíduos pós-

consumo e sim apenas 

em atender a legislação 

exigida pela PNRS. 

 

As dores e dificuldades dos consumidores no 

momento de lidar com seus próprios Resíduos, não 

são levados em consideração na solução PEV. 

A PNRS e o Acordo Setorial de Embalagens, 

seguidas pela Gama, não se preocupam com o papel 

do consumidor. 

As discussões de iniciativas de novos negócios com 

os clientes da Gama não discutem a participação dos 

consumidores nem a quantidade de volumes de 

resíduos a serem coletados 

Soluções de coleta de resíduos não oferecem retorno 

sobre o investimento aos clientes. 

Modelo de negócio 

desatualizado. 

A Gama apenas direciona esforços comerciais em 

geral como sugere o Acordo Setorial de Embalagens. 

A lucratividade com o serviço PEV da Gama está 

exposta a riscos uma vez que a quantidade de 

resíduos coletados aumenta. 

Modelo de receita atual do PEV para Gama dificulta 

o investimento em tecnologias e gestão. 

Cooperados e Catadores não recebem investimentos 

em desenvolvimento de carreira e/ou treinamentos 

em metodologias e ferramentas tecnológicas. 
A busca de parceiros é 

limitada e sem foco em 

agentes especializados. 

Baixa maturidade na 

relação operacional com 

os parceiros. 

Pouca sinergia na gestão e relacionamento 

operacional com as Cooperativas. 

Consumidor não recebe informações e educação 

sobre gestão de resíduos pós-consumo. 

Não existe extensão de parcerias com empresas e 

outros agentes não previstos na PNRS e no Acordo 

Setorial de Embalagens, que poderiam contribuir com 

expertises especializadas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para concluir, uma análise com foco na perspectiva de mercado é apresentada no Quadro 4 com 

os respectivos achados, diagnósticos e conclusões. 
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Quadro 4 - Diagrama lógico de análise com foco na perspectiva de mercado 

ACHADOS DIAGNÓSTICO CONCLUSÕES 

O mercado de gestão de resíduos possui grande 

abrangência geográfica. 

Desestruturação na 

cadeia de parceiros gera 

custos de transação 

desnecessários. 
A demanda do mercado 

para gestão de resíduos 

não está atendida e os 

processos atuais dos PEV 

não são economicamente 

viáveis. 

São diversas, as condições de logística e custos em 

cada cidade atendida. 

Existem intermediários no processo de fluxo de 

recuperação de resíduos até a reciclagem 

As iniciativas dos governos em coletar dados sobre as 

atividades de coleta e manejo de resíduos requer 

grandes esforços e em alguns casos apresenta 

inconsistências. 

A quantidade de PEVs em operação é extremamente 

baixa para atender as demandas de geração de 

resíduos. 
As operações PEV são 

dependentes dos 

investimentos financeiros 

(Fator de Ignição). 

Não há soluções no mercado para lidar com o lixo. 

Utiliza-se a “lixeira” e sacos plásticos a décadas. 

Os volumes de Resíduos coletados em cada 

localidade são muito diferentes e não se sabe o nível 

de autossuficiência operacional e financeira de cada 

PEV. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.4 Diagnóstico aprovado pela empresa 

Com base na exploração das informações coletadas durante a pesquisa, conversas com os 

analistas da Gama e análises e observações pessoais do pesquisador, a  Figura 23 resume os 

principais diagnósticos identificados a respeito das operações PEV da Gama mapeados nas três 

perspectivas (operacional, negócio e mercado) e que precisam ser endereçados pela empresa de 

forma a construir novamente o interesse do serviço de gestão de PEVs pelo mercado e 

potencializar os resultados operacionais, agregando valor aos beneficiários listados no item 1.3. 

 Figura 23 – Resumos dos diagnósticos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Resumidamente, os diagnósticos são: 

• Custo elevado por Kg/Coletado – o elevado custo operacional do PEV não o torna 

atrativo para o mercado. 

• Falta Escalabilidade – a Gama não tem controle sobre as localidades PEV e número 

existente está longe de atender a demanda necessária. 

• Não engaja os consumidores – a Gama e nenhum dos outros agentes da cadeia tem 

relacionamento com os consumidores no momento do descarte de Resíduos. 

• Não entrega valor aos agentes da PNRS – o PEV não resolve o problema operacional 

em lidar com resíduos pós-consumo de forma economicamente viável para nenhum dos 

agentes da responsabilidade compartilhada da PNRS (Figura 8), incluindo os 

consumidores. 

• Dependência do Fator de Ignição – o modelo operacional e de negócio do PEV vai 

sempre precisar dos investimentos do Fator de Ignição da Fórmula da Economia 

Circular.  

Se as potencialidades constatadas aqui não necessitarem de estudos adicionais, deverão ser 

aprofundadas justamente na busca das possíveis propostas que podem solucionar os problemas 

do PEV, ou é possível que durante tais discussões e análises ocorra a necessidade de novas 

explorações de informações adicionais ou execução de novas pesquisas em campo para ainda 

compreender melhor as maneiras mais eficientes de lidar com os problemas das operações PEV, 

que devem ser exploradas nas etapas seguintes deste trabalho durante as fases de propostas de 

soluções e planos de ação. 
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Este capítulo apresenta os principais pontos focais que devem ser endereçados e atingidos pelas 

iniciativas e alternativas de soluções a serem exploradas pela Gama para resolver os problemas 

da operação PEV diagnosticados durante as etapas anteriores deste trabalho de pesquisa. 

A contribuição aqui está dividida em 04 camadas como um guia para o desenvolvimento das 

soluções que conta inicialmente de uma Visão que propõem um objetivo macro à Boomera para 

conduzir essa nova etapa, a utilização de 03 domínios tecnológicos para a condução da 

mudança, a introdução de um framework de gestão e a recomendação de 04 alternativas de 

soluções a serem exploradas. A Figura 24 apresenta o diagrama desta estratégia para a proposta 

de solução do novo produto PEV. 

Figura 24 – Estratégia para a proposta de solução do PEV 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.1 Visão estratégica 

A Gama deve ter como Visão Estratégica para a reformulação da prestação de serviços de gestão 

operacional de PEV o seguinte objetivo: 

Impulsionar o volume da coleta de resíduos pós-consumo com soluções 

economicamente viáveis, por meio do desenvolvimento de produtos e serviços 

próprios que promovam novas receitas e redistribuição de valor para os agentes da 

Responsabilidade Compartilhada da PNRS (GAMA, 2018). 
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Tal visão estratégica deve ter como princípio os seguintes domínios, na condução de uma 

Gestão da Mudança dentro da empresa Gama:  

• Design Circular – utilização e aplicação da mentalidade da Economia Circular. 

• Tecnologia – exploração do uso de conceitos e ferramentas tecnológicas. 

• Condução & Execução – agrupamento de metodologias de condução de projetos. 

Alinhados e utilizados da melhor maneira possível para potencializar os ganhos operacionais, 

porém equilibrando investimentos versus retornos e ganhos aos beneficiários propostos neste 

trabalho no item 1.3, essa visão estratégica e seus domínios guiam a empresa Gama na gestão 

da mudança necessária para explorar as propostas de soluções desenvolvidas aqui. 

5.1.1 Design Circular 

De maneira a acelerar a transição para uma Economia Circular a Fundação Ellen MacArthur 

em parceria com a empresa de consultoria de design IDEO, desenvolveram o Guia para o 

Design Circular (Schmidt, 2017), onde inicia sua abordagem com três questionamentos 

principais, destacados no Quadro 5, que devem contribuir aos objetivos deste trabalho de 

pesquisa e evidência o papel do PEV e consequentemente dos agentes ao seu redor para a 

transição para a Economia Circular.  

Quadro 5 – Questionamentos para um Design Circular 

Questionamento Desenvolvimento 

Por quê, o que 

mudou? 

A escala do que se projeta mudou de produtos, para empresas, e para sistemas 

econômicos. Para quem se projeta expandiu-se de um usuário solitário para uma rede 

de pessoas intimamente conectada, abrangendo todo o mundo. 

Novas ferramentas, como inteligência artificial, internet das coisas e biomimética, 

significam que nossas ambições de design são limitadas apenas pela nossa imaginação. 

Enquanto isso, a criatividade nunca foi tão importante. A economia global é gaguejante 

e as tecnologias disruptivas desafiam os modelos de negócios estabelecidos. 

Uma abordagem 

Radical, 

Restaurativa e 

Regenerativa aos 

Negócios? 

Uma nova mentalidade para os negócios está surgindo. Vale cerca de um trilhão de 

dólares, impulsionará a inovação nas empresas de amanhã e reformulará todas as partes 

de nossas vidas. 

O Design Circular ajuda os inovadores a criar soluções mais elegantes, eficazes e 

criativas para a economia circular. Soluções que são inestimáveis para as pessoas, dão 

às empresas uma vantagem competitiva e são regeneradoras para o nosso mundo. 

O que você faria de 

diferente? 

Você pode estar questionando a saúde de nossas organizações, sistemas sociais e 

modelos de negócios. Com boas razões: as empresas estão atualmente profundamente 

enraizadas em uma abordagem linear para o crescimento - fazer, usar, descartar. 

Fonte: (Schmidt, 2017) 

A principal proposta do Design Circular (Schmidt, 2017) é justamente adotar “Uma 

Mentalidade de Sistemas”, resumidos aqui em 03 aspectos principais: 
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• Planeje, Projete e Execute para os Usuários, para os Stakeholders, e para os Sistemas 

que eles fazem parte. 

• A mentalidade de economia circular parece muito mais ampla, considerando todos que 

extraem, constroem, usam e descartam coisas. 

• Destacadas na Figura 25, quatro novas perspectivas fundamentais que devem ser 

aplicadas no desenvolvimento de soluções para a Economia Circular.  

Figura 25 – As 04 novas perspectivas para aplicação de um Design Circular 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em (Schmidt, 2017, p. 08) 

5.1.2 Tecnologia 

Quaisquer que sejam as alternativas de soluções a serem desenvolvidas e adotadas para 

endereçar os desafios e diagnósticos das operações PEV, devem explorar as tendências 

tecnológicas atuais, descritas e referenciadas nos itens a seguir, na busca de eficiências 

operacionais e fluxos mais ágeis para a gestão de resíduos sólidos pós-consumo. 

5.1.2.1 Embarcar na 4º Revolução Industrial 

Utilizado para determinar etapas na evolução tecnológica da humanidade, as revoluções 

industriais destacaram a máquina à vapor, a eletricidade e as tecnologias de informação como 

marcos importantes na história devido ao impacto que causaram na sociedade econômica. 
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Agora está se vivendo justamente o quarto marco de uma revolução industrial (Schwab, 2016): 

A Inteligência Artificial que funciona com técnicas avançadas de software suportados por 

sistemas: 

• De computação na nuvem para processamento das informações; 

• De Internet das coisas para digitalizar o mundo físico; 

• E da chamada Big Data que possui a capacidade de analisar uma massiva quantidade de 

dados correlacionando diversas fontes distintas de informação. 

A 4º Revolução Industrial é também um processo de transformação da forma como as pessoas 

vão viver, trabalhar e se relacionar, com a exploração de conceitos avançados de engenharia 

genética e neurotecnologias. 

A mudança vira por meio da automatização total de fábricas e atividades operacionais nos 

negócios consideradas repetitivas que serão justamente substituídos por máquinas operadas por 

inteligência artificial interagindo com seres humanos. 

5.1.2.2 A nova Pilha Tecnológica para Produtos e Serviços 

A tecnologia da informação está revolucionando os produtos. Outrora compostos apenas de 

partes elétricas e mecânicas, os produtos se tornaram sistemas complexos que combinam 

hardware, sensores, armazenamento de dados, microprocessadores, software e conectividade 

em inúmeras formas. Esses “produtos inteligentes e conectados” — criados devido a grandes 

melhorias de processamento e na miniaturização de dispositivos e pelos benefícios da 

onipresente conectividade sem fio — abriram uma nova era de competição (Porter & 

Heppelman, 2014). 

A Figura 26 apresenta as camadas que devem compor os novos produtos e serviços inteligentes 

e conectados, e resumem a abordagem tecnológica com potencial de serem incluídas, da melhor 

forma possível, na execução das atividades de gestão das operações PEV, contribuindo para 

uma melhor eficiência operacional e para a entrega de valor a todos os agentes que participam 

da cadeia de gestão de resíduos pós-consumo. 

Esses novos produtos inteligentes e conectados exigem que as empresas construam e 

mantenham uma infraestrutura tecnológica totalmente nova. Essa “pilha de tecnologia” é 

formada por múltiplas camadas, que incluem hardware de novos produtos, software embutido, 
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conectividade, uma nuvem do produto composta por software rodando em servidores remotos, 

um conjunto de ferramentas de segurança, uma porta de entrada para informações de fontes 

externas e, finalmente, a integração com os sistemas de negócios empresariais. 

Figura 26 - Camadas da nova pilha tecnológica 

 

Fonte: Porter & Heppelman (2014, p. 04) 

Interessante observar que o uso mais apurado deste novo conceito de produtos e serviços 

responde potencialmente a perspectiva “Construa uma narrativa forte” do design circular 

discutida no item 5.1.1. 

5.1.2.3 Os Ecossistemas de Plataformas e a Orquestração de Rede 

As plataformas existem há anos. Shopping centers colocam consumidores e lojistas em contato. 

Jornais conectam assinantes a anunciantes. O que mudou neste século é que a tecnologia da 

informação reduziu profundamente a necessidade de ativos e infraestrutura física própria. A TI 

tornou a construção e evolução de plataformas extremamente mais simples e baratas, permitiu 

uma participação praticamente sem atritos que reforça os efeitos da rede e promoveu a 
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capacidade de capturar, analisar e trocar enormes quantidades de dados que aumentam o valor 

da plataforma para todos (Van Alstyne, Parker, & Choudary, 2016). 

Não é necessário ir muito longe para ver exemplos de plataformas de negócios: com 

crescimento espetacular, Uber, Alibaba e Airbnb repentinamente revolucionaram cada uma, seu 

setor. 

Embora tenham características diferentes, os ecossistemas de todas as plataformas têm a mesma 

estrutura básica, que compreende quatro tipos de protagonista, como visto na Figura 27: os 

proprietários das plataformas, que controlam sua propriedade intelectual e governança; os 

fornecedores, que servem como interface entre a plataforma e o usuário; os produtores, que 

desenvolvem os produtos; e os consumidores, que adquirem esses produtos. 

Figura 27 – Protagonistas dos ecossistemas de plataformas 

 

Fonte: Van Alstyne, Parker, & Choudary (2016, p. 06) 

Explorar os modelos de plataformas digitais atuais é uma alternativa viável para expandir as 

operações PEV, ao mesmo tempo que eliminam intermediários e mantém os custos de transação 

em níveis mais baixos. 

A plataforma fornece a infraestrutura e as regras para o mercado que conecta a cadeia de gestão 

de resíduos com operadores de localidades PEVs, onde, por exemplo, os atuais catadores de 

materiais com seu papel previsto inclusive na PNRS, podem continuar contribuindo mais agora 

como gestores de PEVs. 
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Além do mais, a Orquestração de Rede proposta nos modelos de plataformas, apresenta 

potencial para contribuir com as perspectivas do design circular “Centrado no Usuário” e 

“Design para Evolução” que apesar de terem a proposta inicial relacionada ao consumo dos 

usos dos materiais dentro do sistema, podem aqui ter o conceito expandido para a visão dos 

agentes que executam o fluxo de Resíduos e precisam entregar uma jornada mais ágil e com 

custos reduzidos. 

5.1.2.4 Transformação Digital 

No que diz respeito as bases da visão estratégica tecnológica que estão sendo recomendadas 

aqui, os conceitos dos itens anteriores estão mais relacionados ao produto PEV, porém é 

importante que para empresa Gama possa alcançar bons resultados, deva explorar também os 

princípios e conceitos da chamada Transformação Digital que intitula a migração para um 

modelo operacional de empresa cada vez mais digital. 

A Figura 28 resume como o “Digital” deve ser expandido em todas as áreas da empresa, afinal 

de contas, continuar com modelos analógicos em áreas de suporte à execução dos negócios, 

pode comprometer o valor entregue e os custos operacionais do produto final, quando 

comparado aos concorrentes que abraçam a Transformação Digital na sua maior capacidade. 

Figura 28 – A expansão do Digital 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Magnus (2017). 

Uma argumentação de (Magnus, 2017) a respeito da importância da Transformação Digital, 

coloca que mesmo que o produto da empresa não seja tecnologia ou mesmo que, a empresa não 

venda um aplicativo, ela é conhecida, reconhecida, comunicada e julgada por meio da 
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tecnologia. Desta forma, todas as empresas devem ser capazes de se conectar e satisfazer seus 

clientes, parceiros e funcionário por intermédio de experiências baseadas em softwares.  

5.1.3 Diagrama de Condução e Execução 

A coletânea de técnicas, metodologias e ferramentas tecnológicas destacadas na Figura 29 

foram selecionadas com o objetivo de potencializar cada um dos estágios apresentados no 

diagrama de Condução e Execução, e que devem ser utilizadas da melhor maneira possível na 

exploração das iniciativas de melhorias das operações PEV pela empresa Gama. 

O diagrama propõe uma alternativa para a utilização conjunta de um processo de gestão da 

inovação, o gerenciamento de portfólio de projetos e ferramentas tecnológicas para conduzir a 

escolha, desenvolvimento, avaliação econômica e implementação de novos produtos e serviços, 

ou otimização de existentes, para as soluções de gestão de resíduos pós-consumo.  

Figura 29 – Diagrama proposto para Condução e Execução das iniciativas  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.2 O Framework da Fórmula da Economia Circular e o Diagrama DSG 

Utilizando o conceito apresentado por (Legge & Casas, 2018) sobre a Fórmula da Economia 

Circular não apenas como uma ferramenta de gestão econômico-operacional e monitoramento 

do desempenho das atividades executadas pelos PEVs, mas agora também como um framework 

de visualização de entrega de valor. 
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Incluindo também os consumidores como uma variável na Fórmula da Economia Circular, que 

são agentes integrantes da cadeia que devem participar da gestão de resíduos pós-consumo, o 

framework propõem que não apenas a eficiência operacional aliada a um modelo 

economicamente viável de gestão de resíduos promova para um caminho da autossuficiência 

do modelo operacional com benefícios a todos os participantes, mas também deve ajudar na 

visualização da entrega de valor adicional e retorno sobre os investimentos daqueles que 

contribuem com o Fator de Ignição (Varejistas e Marcas). 

Observa-se na Figura 30 esses dois aspectos relevantes do framework que utiliza a fórmula da 

economia circular na versão dos operadores do mundo real (como proposto inicialmente na 

Figura 22): 

• As variáveis mais internas da fórmula, estão associadas com a eficiência operacional. 

• As variáveis mais externas, estão associadas na geração de valor e retorno sobre o 

investimento. 

Figura 30 – Framework da Fórmula da Economia Circular 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Legge & Casas (2018, p. 05) 

Os consumidores possuem participação em ambos os aspectos, uma vez que iniciam a cadeia 

de logística reversa de resíduos pós-consumo e precisam receber uma solução eficiente para 

executar essa tarefa, ao mesmo tempo em que buscam uma recompensa pelo valor que possuem 

em mãos: os Resíduos. 

Já os patrocinadores do Fator de Ignição não querem fazer tais investimentos sem obterem um 

retorno, inclusive sendo este um dos fatores da problemática atual do PEV da Gama. 

Desta forma, o digrama Diagnóstico-Soluções-Ganhos (DSG) proposto e apresentado na Figura 

31, coloca lado a lado os desafios que precisam ser endereçados para reformular o serviço de 

gestão operacional do PEV (verde), com os respectivos ganhos prioritários esperados (azul) 
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mediante as recomendações de foco a serem seguidas na exploração de soluções (laranja), a 

serem apresentadas no item 5.3 a seguir, fazendo o melhor uso possível da visão estratégica 

discutida no item 5.1. 

Figura 31 – Digrama Diagnóstico-Soluções-Ganhos (DSG) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O framework da Fórmula da Economia Circular está no centro da condução das novas 

atividades de gestão de resíduos sólidos pós-consumo e deve ser utilizada por todos os agentes 

da cadeia, integrados com um objetivo em comum: eliminar ou pelos menos reduzir ao máximo 

a dependência do Fator de Ignição para alcançar a autossuficiência econômica das operações 

PEVs. 

5.3 Alternativas de soluções a serem exploradas 

Seguindo a exploração da situação problema diagnosticada nas operações PEV da Gama, 

recomenda-se quatro alternativas de soluções a serem exploradas pela empresa, alinhadas com 

o diagrama Diagnóstico-Soluções-Ganhos, resumidas no Quadro 6 classificadas também pelos 

níveis esperados de complexidade, grau de investimentos e prazo sugerido de implementação, 

as quais serão mais detalhadas nos itens a seguir. 
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Quadro 6 – Alternativas de soluções a serem exploradas 

Alternativas 
Principal 

Endereçamento 

Foco 

Recomendado 
Complexidade Investimentos Prazo 

A1 

Gestão 

Movida a 

Dados 

Redução do Custo 

por Kg coletado 

Dados e Gestão 

Tecnológica da 

Informação 

Baixa Moderados Imediato 

A2 
App do 

Consumidor 

Engajar o 

Consumidor 

Canais de 

Relacionamento 
Moderados Moderados Curto 

A3 
Jornada dos 

Resíduos 

Entrega de Valor 

aos Agentes 

Disponibilização 

Adequada e 

Transporte & 

Logística 

Alta Altos Médio 

A4 
Adote um 

PEV 

Expandir as 

localidades PEV 

Modelos de 

Negócio 
Moderada Altos Longo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Além do mais, cada uma das alternativas será apresentada num quadro resumo com seguintes 

componentes: O Quê e Qual, Porquê, Como e Quem. Esses aspectos evidenciam como as 

alternativas de soluções também são complementares umas às outras como visto no 

Diagnóstico-Soluções-Ganhos (DSG) da Figura 31. 

5.3.1 Alternativa 01: Gestão Movida a Dados 

Está primeira alternativa tem como princípio fundamental aumentar a coleta de dados 

operacionais sobre cada atividade e tarefa executada na gestão operacional do PEV assim como 

todos os custos envolvidos nesta execução de maneira a expandir o conhecimento sobre o 

desempenho das atividades PEV para conduzir as novas tomadas de decisões. 

Adicionalmente, deve haver a introdução de indicadores de desempenho que sejam capazes de 

comparar de maneira padronizada diferentes localidades, volumes, perfil de consumidores, 

funcionários, cadeia de custos e a performance de execução dos diversos parceiros, que podem 

ser agrupados em diferentes níveis: desde um PEV individual até por bairros, cidades, clientes, 

prestadores de serviços, funcionários, etc. 

A Gama deve organizar os dados coletados e reunir os indicadores de desempenho de forma a 

promover um acompanhamento em tempo real baseado no framework da Fórmula da Economia 

Circular (Figura 30) como principal métrica de impacto social das suas atividades. 
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O Quadro 7 resume os principais aspectos recomendados para esta alternativa de solução que 

devem ser investigadas e exploradas pela Gama com a finalidade de contribuir para alcançar 

melhores níveis de redução do custo por quilograma coletado pelos PEVs.  

Quadro 7 – Alternativa de solução 01: Gestão Movida a Dados 

O QUÊ e QUAIS:  

Aumentar a coleta de dados operacionais e financeiros com a introdução de indicadores de desempenho: 

• Volume por consumidor, por dia. 

• Quem são os Consumidores/dia (volume: baixo, médio, alto). Outras finalidades na visita à localidade 

PEV? 

• Classificar e mapear os tipos de resíduos utilizando padronização de mercado, adicionalmente do que 

diz a PNRS na Figura 7. 

• Cadastrar e monitorar os atendentes (dias, horários, início, fim, cooperativa associado, etc.) 

• Coletas de Transporte (dia/hora/volume/motorista) 

• Indicadores de desempenho que mostram a jornada e experiência do consumidor, dos Resíduos, dos 

atendentes e das cooperativas. 

• Coletar informações e construir indicadores de desempenho para medir o valor agregado entregue para 

cada um dos agentes da responsabilidade compartilhada. 

• Avaliar o impacto sustentável por intermédio do Framework da Fórmula da Economia Circular. 

• Expandir a coletada de dados para os agentes e parceiros que participam do processo como as 

cooperativas e empresas de transporte. 

POR QUÊ: 

• Gestão de Indicadores com foco no Framework da Fórmula da Economia Circular 

• Dados adicionais vão ajudar a compreender melhor os desafios operacionais antes de fazer 

investimentos mais altos. 

• Definir Indicadores de Desempenho para comparar a eficácia do PEV versus outras iniciativas de 

coleta seletiva. 

• Servirá de base para a construção de outras soluções no PEV, uma vez que fica mais clara, quais os 

fatores ofensores da performance operacional. 

• Iniciar a compreensão de perfil de consumidores e regiões geográficas quanto aos volumes e 

frequências de visitas ao PEV. 

COMO: 

Para executar essa alternativa, 03 níveis de maturidade devem ser estabelecidos e conduzidos sequencialmente, 

produzindo resultados no curto, médio e longo prazo: 

• Nível 01 – Maturidade Inicial: coleta de dados manual com a utilização da ferramenta de software 

Microsoft Excel para processamento. Avaliar o uso de ferramentas de formulários online como Google 

Forms para padronizar e facilitar a coleta de dados. Apresentação dos indicadores em dashboards, 

produzidos manualmente. 

• Nível 02 – Maturidade Intermediária: desenvolver uma plataforma para agrupar e analisar os dados 

coletados utilizando os conceitos de gestão e tecnologia da informação. Introduzir validações no 

momento da entrada de dados e processos automatizados nos PEVs para coleta de dados. Explorar a 

utilização de ferramentas de Visualização de Dados como Microsoft PowerBI e Tableau para a 

apresentação automatizada dos indicadores de desempenho por meio de dashboards disponíveis em 

tempo real. 

• Nível 03 – Maturidade Avançada: explorar tecnologias e processo de automatização para intensificar 

a facilidade na coleta de dados com foco na independência humana. Conceitos e tecnologias como 

internet das coisas, inteligência artificial, comandos de voz, Blockchain, Apps, e wearables tem 

potencial de atender essa necessidade. 

QUEM: 

• Coordenação e time do projeto PEV em parceria com outras iniciativas de logística reversa dentro da 

Gama 

• Possuir competências de Cientista de Dados, Analista de BI e Visualização de Dados. 

• Possuir competências de Analista de TI e Analistas de Negócios. 

• Parceiro tecnológico e desenvolvimento para a criação da plataforma. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



82 

Compreender em detalhes tudo o que acontece e a que custo, na execução das atividades do 

PEV, com dados históricos, nos diversos domínios, localidades, etc., vai funcionar como a base 

para a expansão das operações PEVs e para alcançar níveis mais maduros de eficiência 

operacional, inclusive esse conhecimento contribui para a implementação e acompanhamento 

das futuras alternativas de soluções, pois só assim é possível, por exemplo, entender 

rapidamente se uma nova solução está realmente adicionando resultados positivos e a que 

velocidade. 

Interessante destacar que o trabalho de desenvolvimento necessário aqui deve se beneficiar dos 

conceitos tecnológicos apresentados no item 5.1.2.2 sobre A nova Pilha Tecnológica para 

Produtos e Serviços. 

5.3.2 Alternativa 02: App do Consumidor 

Está segunda alternativa tem como princípio fornecer aos consumidores um canal de 

relacionamento para as questões de pós-consumo com instruções claras de como preparar, 

acondicionar e transportar seus resíduos gerados diariamente, mediante um portal web e/ou 

aplicativo para smartphones. 

Além do mais, deve haver a possibilidade de os consumidores serem recompensados pelo seu 

empenho na entrega de resíduos aos PEVs com troca de valores entre os participantes da cadeia 

e/ou a comercialização de produtos reciclados. 

Essa proposta tem potencial de gerar uma troca de valor entre os atuais e os potenciais novos 

clientes da Gama trazendo retorno sobre o investimento, feitos por meio do Fator de Ignição 

(fórmula da economia circular), uma vez que estabelece um canal de comunicação direto entre 

o consumidor e os comerciantes e fabricantes de produtos. 

O Quadro 8 resume os principais aspectos recomendados para esta alternativa de solução que 

devem ser investigadas e exploradas pela Gama com a finalidade de contribuir para o alcance 

de um maior engajamento com o consumidor incentivando sua participação no processo de 

gestão de resíduos pós-consumo, e consequentemente provendo um aumento na coleta de 

volume de resíduos. 
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Quadro 8 – Alternativa de solução 02: App do Consumidor 

O QUÊ e QUAIS: 

Plataforma Educativa e de Gestão de Resíduos para o Consumidor: 

• Para cada produto uma instrução clara de como preparar o descarte adequado dos resíduos pós-

consumo gerados. Como guardar e manter os Resíduos. Como transportar. 

• Informações sobre o volume e pesos de forma a auxiliar nas metas discutidas na Tabela 12. 

• Introduzir programas de Recompensas e/ou Pontos para incentivar a participação dos consumidores e 

créditos para pagamentos de outros serviços. Parceria com as empresas fabricantes dos produtos e os 

comerciantes para troca de valores. 

• Tornar o cupom fiscal do consumidor (“nota fiscal reciclável”) uma fonte de informações sobre os 

produtos comprados que possuem potencial de reciclagem, indicando o potencial de retorno com os 

resíduos, e quais produtos possuem instruções para o descarte adequado. 

• Evoluir com a opção de um marketplace de produtos reciclados (modelos B2B, B2C e C2C) feitos 

com os resíduos coletados por intermédio das próprias operações PEV. 

POR QUÊ: 

• Introduzir a rastreabilidade de produtos, resíduos e consumidores. 

• Transparência e informação ao consumidor aliada à Educação Ambiental. 

• Entrega de valor as empresas que investem por meio do Fator de Ignição, como ações de Marketing 

conjuntas, fidelização de clientes e incremento de vendas de produtos. 

• Coleta de dados sobre a intenção dos consumidores e troca de valor vai expandir a visibilidade do 

Framework da Fórmula da Economia Circular (Figura 30). 

• Contribui com automatização da coleta de dados e consequentemente com indicadores de desempenho 

de mais alto nível de maturidade (impacto gerado pelas atividades de negócio). 

• A intensificação de coleta de dados pode potencializar a monetização destas informações. 

• Cria uma fonte de receita vinda das empresas fabricantes de produtos que queiram listar seus produtos 

no App. 

COMO: 

• Utilização da pilha de tecnologias (item 5.1.2.2) 

• Desenvolvimento de App & Portal Web. Utilização de técnicas de experiência do usuário (UX). 

• Elementos de Gamificação para promover a participação dos consumidores e as regras para as 

recompensas. 

• Utilização de API abertas para a integração com sistemas dos clientes e troca de informações, como 

por exemplo para o conceito da nota fiscal reciclável e o marketplace. 

• Utilizar a tecnologia Blockchain como mecanismo para medição de troca de valor e uma eventual 

moeda virtual, trazendo uma visão mais clara do retorno sobre os investimentos feitos pelo fator de 

ignição. 

• Parceria com programas de trocas de pontos diversos, incluindo integração do App com seus sistemas. 

• Utilização de “Bots” para instruir e atender os consumidores. 

• Apresentar ao consumidor e para a sociedade os resultados alcançados e o impacto gerado com a 

reutilização de Resíduos. 

QUEM: 

• Grupo dedicado dentro da empresa Gama. 

• Parceria com os clientes: as empresas fabricantes e os comerciantes. 

• Possuir competências de Analista de TI e Negócios. 

• Parceiro tecnológico e desenvolvimento para a criação da plataforma. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para o desenvolvimento desta alternativa e a exploração das recomendações, será importante 

utilizar como base os conceitos do Design Circular discutidos no item 5.1.1, e também fazer o 

melhor uso dos conceitos tecnológicos apresentados no item 5.1.2.2. 
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5.3.3 Alternativa 03: Jornada dos Resíduos 

Nesta terceira alternativa de solução, o objetivo é o desenvolvimento de uma jornada mais 

eficiente dos Resíduos desde sua geração nos locais de consumo (residências em sua maioria) 

até a chegada aos centros de processamento das Cooperativas. 

Será necessário aqui, na verdade, um conjunto de soluções para resolver os aspectos 

operacionais tratados na Figura 9 e Figura 14 e no item 3.3, reformulando o fluxo de trabalho 

da Figura 11, construindo não apenas um novo funcionamento para o PEV mais sim, 

expandindo esse funcionamento para atender: 

• A “dor”, ou seja, os problemas enfrentados pelos consumidores na hora de lidar com o 

lixo gerado nos mais diversos locais. 

• O transporte, dos recém gerados Resíduos, até as localidades PEVs pelos consumidores. 

• O transporte dos altos volumes de resíduos das localidades PEV até as Cooperativas. 

• Um processo de classificação, separação e compactação de Resíduos já no início da 

cadeia.  

Explorar o conjunto de soluções para compor uma nova jornada ágil aos Resíduos é justamente 

o potencial que a 4º Revolução Industrial (item 5.1.2.1) pode entregar. 

O Quadro 9 resume os principais aspectos recomendados para esta alternativa de solução que 

devem ser investigadas e exploradas pela Gama com a finalidade de contribuir para a entrega 

de valor aos principais agentes da cadeia de gestão de resíduos. 

Os consumidores devem ter a disposição mecanismos de tratar seus resíduos de uma maneira 

mais eficiente, já utilizando instruções de como separá-los para o transporte, ao mesmo tempo 

em que visualizam o potencial de ganho que estão gerando e as possibilidades de benefícios 

que será possível usufruir através das ofertas dos comerciantes e empresas fabricantes. 

As cooperativas ganham com maior volume de resíduos, evitam desperdícios por separação e 

manuseio inadequado e ganham eficiência no transporte, promovendo um potencial de redução 

no custo por quilograma processado ao mesmo tempo em que maximizam suas receitas. 
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Quadro 9 – Alternativa de solução 03: Jornada dos Resíduos 

O QUÊ e QUAIS: 

Conjunto de ações para o desenvolvimento de uma jornada mais eficiente dos Resíduos: 

• Classificação padronizada para os diversos tipos de Resíduos. Alinhado as instruções a serem 

oferecidas pela alternativa 02 (App do Consumidor) 

• Desenvolver embalagens padronizadas para o transporte dos diversos tipos de Resíduos, inclusive do 

tipo retornáveis. 

• Desassociar o transporte como agente independente no sistema, introduzindo modalidades diversas de 

transporte de resíduos e utilizando a capacidade ociosa na rede de transporte a preços competitivos. 

• Desenvolvimento de uma solução de gestão doméstica de resíduos: a Lixeira 2.0 (separação e preparo 

adequados por tipo de resíduos, compactação doméstica e identificação para o transporte). 

• Desenvolvimento de um processo e fluxo claro para cada tipo de resíduos dentro da cadeia de gestão 

de resíduos com os papéis bem definidos para cada agente participante. 

POR QUÊ: 

• Otimizar o espaço necessário para transportar os Resíduos e a capacidade de coleta pelas cooperativas, 

promovendo o ganho de escala. 

• Facilitar a gestão do lixo e recém gerados Resíduos pelo consumidor. 

• Reduzir o custo por kg transportado, introduzindo rastreabilidade mais avançada. 

• Resolver a dor do consumidor em administrar seus resíduos pós-consumo. 

• Promover eficiência operacional e econômica para as cooperativas. 

• Reduzir os intermediários e redução dos custos de transação. 

COMO: 

• Oferecer um serviço de gestão integrada de Resíduos para condomínios e outros locais que apresentam 

geração expressiva de lixo, com a utilização das técnicas desenvolvidas nessa alternativa. 

• Utilização dos Resíduos processados como matéria-prima para criação de embalagens. 

QUEM: 

• Grupo dedicado dentro da empresa Gama. 

• Possuir competências na área de Design Thinking. 

• Grupo dedicado para o desenvolvimento dos produtos de hardware. 

• Parceria com empresas de mobilidade, logística, tecnologia e empresas de soluções de reciclagem e 

equipamentos industriais. 

• Parceria com universidades para projetos de pesquisas. 

• Possuir competências de Analista de TI, Negócios e Processos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O processo de gestão de portfólio e Diagrama de Condução e Execução proposto no item 5.1.3, 

será de grande valia, para administrar a coletânea de soluções a serem exploradas para o 

desenvolvimento desta alternativa. 

5.3.4 Alternativa 04: Adote um PEV 

A última alternativa recomendada, trata da questão de como expandir as localidades PEV uma 

vez que o modelo operacional e de fluxo dos Resíduos já está alcançou níveis suficientes de 

tornar a operação PEV mais autossuficiente possível, e precisa agora estar presentes nas 

diversas localidades e cidades do Brasil que ainda enfrentam desafios e carecem de iniciativas 

de coleta seletiva adequada de resíduos, com visto no item 3.2. 
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Utilizando um modelo de negócios de plataformas e orquestração de rede, como o destacado 

no item 745.1.2.3, e também potencializado com os conceitos de transformação digital (5.1.2.4), 

a Gama deve garantir que as mais diversas localidades com demanda de geração de resíduos 

tenham um PEV em funcionamento, orquestrando consumidores, empresas de transporte, 

cooperativas e outros parceiros de forma integrada. 

O Quadro 10 resume os principais aspectos recomendados para esta alternativa de solução que 

devem ser investigadas e exploradas pela Gama com a finalidade de contribuir para a expansão 

do número de localidades PEVs em funcionamento. 

Quadro 10 – Alternativa de solução 04: Adote um PEV 

O QUÊ e QUAIS: 

Expansão das localidades PEVs através de um modelo de Plataformas e Orquestração de Rede: 

• Uber dos PEV. Pessoas físicas passam a administrarem PEV em uma localidade específica, lucrando 

com a revenda dos Resíduos coletados em sua unidade. 

• Os PEVs podem estar nas mais diversas localidades como condomínios, escolas, centros comerciais, 

eventos esportivos, etc. 

• A localidade PEV pode também comercializar produtos reciclados para geração de receitas adicionais 

aos administradores de cada localidade. 

POR QUÊ: 

• Expandir o número de PEVs em funcionamento de maneira exponencial sem necessariamente com 

investimentos exponenciais. 

• Reduzir os intermediários na cadeia e redução dos custos de transação. 

• Promover os atendentes de PEV e catadores de lixo para Gestores de PEV e Agentes da coleta de 

resíduos. 

COMO: 

• Desenvolver uma estrutura de PEV que pode ser alugada ou comprada pelos futuros Gestores de PEVs. 

• Definição dos protagonistas da Plataforma e seus papéis. 

• Definição de indicadores de desempenho para os diversos participantes e execução das atividades. 

• Plataforma tecnológica para gestão e integração com os serviços de coleta e logística. 

• Integração com App do Consumidor (alternativa 02). 

QUEM: 

• Grupo dedicado dentro da empresa Gama. 

• Possuir competências na área de Design Thinking para serviços. 

• Especialistas em modelos de negócios de plataformas. 

• Parceria com empresas de mobilidade, logística e tecnologia. 

• Possuir competências de Analista de TI, Negócios e Processos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A geração de resíduos é um desafio que acontece em grandes volumes e está presente em todo 

o território nacional. Seria difícil, uma única empresa ter a capacidade econômica de instalar 

PEVs para atender este cenário, o que faz do modelo de orquestração de rede uma alternativa 

viável para suportar a expansão das localidades ao mesmo tempo em que oferece ao mercado 

um processo padronizado e certificado por um especialista no assunto. 
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6 PLANO DE AÇÕES 

Para tornar possível a introdução no mercado uma nova solução de PEV por parte da Gama, 

utilizando as propostas e recomendações discutidas no capítulo anterior, apresenta-se agora um 

conjunto de 04 estudos de ações a serem seguidos pela empresa, com a finalidade de avaliar a 

implementação e as capacidades das alternativas de soluções, sendo elas: 

• Análise de Viabilidade – simulação de cenários com base no framework da fórmula da 

economia circular, discutindo a viabilidade econômica versus os resultados 

operacionais que precisam ser alcançados. 

• Cronograma de Implementação – planejar a sequência de implementação das 

alternativas recomendadas, ou seja, colocar em prática ao longo do tempo. 

• Captação de Recursos – um olhar sobre as alternativas de investimentos possíveis para 

a execução das recomendações deste trabalho de pesquisa. 

• Retorno sobre os investimentos – uma análise sobre como os níveis de investimentos 

precisam impactar a eficiência operacional para a geração de resultados 

economicamente viáveis para a Gama com o novo produto PEV. 

6.1 Análise de Viabilidade 

Neste primeiro estudo, tem-se a finalidade de observar o comportamento dos negócios da Gama 

numa projeção futura onde os principais aspectos do digrama Diagnóstico-Soluções-Ganhos 

(Figura 31) são analisados quanto sua eficácia utilizando como principal indicador de 

desempenho o Framework da Fórmula da Economia Circular. 

Para conduzir os cenários deste estudo, algumas premissas fixas são estabelecidas: 

• Período de 10 anos de análise, com amostras em 40 trimestres. Os valores apresentados 

são mensais. 

• Meta ao final de 10 anos, de atingir um volume total coletado por ano pelas operações 

PEV de 3% da massa de recicláveis secos potencialmente existentes na massa total 

(Tabela 2), ou seja, aproximadamente 462.000 toneladas. 

• Estratégia de novas localidades PEV de acordo com a evolução da meta de volume total 

a ser coletado, versus o desempenho de eficiência de cada PEV. 
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• Estabelecimento de uma meta gradativa de volume a ser entregue por cada consumidor, 

até atingir os 12kg mensais, conforme estudo da Tabela 11. 

• Referência de desempenho econômico-operacional da amostra de 90 PEVs da Gama, 

porém com 100% dos PEVs do tipo B (Tabela 14), com as despesas operacionais 

classificadas de acordo com a Tabela 15, para a projeção dos resultados da Gama ao 

longo do tempo. 

• Introdução de um modelo de receita para Gama baseado em volumes de resíduos 

coletados por PEV. 

• Apresentação dos resultados financeiros em cada cenário na perspectiva da Gama. 

Tabela 15 – Modelo e classificação do OPEX da coleta para as análises de viabilidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Sendo assim, no primeiro Cenário C01, mantem-se a média de volume por PEV das operações 

atuais de 4.453Kg por PEV, onde a Figura 32, demonstra o comportamento das operações PEV 

neste cenário. 

 

Item
Modelo de Custo 

(unidade)
Valor

Valor 

Unitário

Enquadramento no

Resultado Operacional

Atendente Por PEV Operado 2.550,00R$  2.550,00R$    Custo de Mercadoria Vendida

Transporte Por Kg Coletado 450,00R$     0,101R$         Custo de Mercadoria Vendida

Operação Por Kg Coletado 640,00R$     0,144R$         Custo de Mercadoria Vendida

Gestão Por PEV Operado 302,44R$     302,44R$       Custo de Mercadoria Vendida

Outros Por Kg Coletado 364,00R$     0,082R$         Custo de Mercadoria Vendida

Impostos Por PEV Operado 905,84R$     905,84R$       Deduções

Desp. Admin. Por PEV Operado 188,36R$     188,36R$       Operacional

O
P

E
X
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a 
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o

le
ta
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Figura 32 – Comportamento das Operações PEVs no Cenário C01 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Veja que com este nível de performance dos PEVs, a quantidade de novas localidades é muito 

alta (cerca de 8.656) para atender a demanda de volume de Resíduos estabelecida, e a 

quantidade de consumidores atendidos por PEV fica muito modesta, na faixa de apenas 400 por 

mês. 

Já se sabe que quando a Gama opera com PEVs somente do Tipo B seus custos operacionais 

aumentam e seus resultados financeiros são comprometidos, o que resulta numa maior demanda 

do Fator de Ignição (Figura 33). 

Considerando uma ligeira oportunidade de ganho de eficiência operacional na gestão dos 

resíduos visto que não há como reduzir o custo por kg coletado com uma média baixa de volume 

de Resíduos por PEV, vê-se que neste cenário que o tempo necessário para alcançar a 

autossuficiência das operações, ou seja, não necessitar do fator de ignição é muito longo. 
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Figura 33 – Cenário C01: Demanda por Fator de Ignição e a Economia Circular 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Ou seja, o saldo da fórmula da Economia Circular se mantém negativo pelo período de 10 anos, 

pois o mercado enxerga valores muito altos ainda de coleta/kg (R$1,29 – R$1,22) e de 

processamento (R$0,56 – R$0,49). 

Para a Gama, o cenário C01 produziria resultados financeiros satisfatórios, porém desafiadores 

uma vez que seria difícil conseguir o investimento do fator de ignição para os quase 9.000 

PEVs. 

A Figura 34 apresenta um resumo deste resultado financeiro que demanda uma capitação de 

recursos na ordem de R$530.000,00 para a Gama suportar a mudança de modelo de receita 

proposta, indicando o VPL acumulado a uma taxa TMA de 8,75% (ver item 6.3) que apenas 

fica positivo a partir do Ano 04. 
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Figura 34 – Resultados financeiros da Gama com o Cenário C01 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A tabela completa dos resultados operacionais e financeiros da Gama para o Cenário C01 pode 

ser consultada no Anexo B 

No Cenário C02 seguinte, o volume de resíduos médio coletado por PEV será aumentado 

gradativamente até atingir a ordem dos 22.000Kg de maneira a proporcionar um grau de 

eficiência operacional maior, onde a Figura 35, demonstra o comportamento das operações PEV 

neste cenário. 

Será mantida a quantidade de PEVs em operação em 90 localidades até que a demanda de 

Resíduos atinja níveis suficientes para que novas localidades sejam implementadas. Essa 

consideração é importante, pois novos PEVs demandam mais custos e quer-se agora trabalhar 

com um modelo de operação mais eficiente.  
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Figura 35 – Comportamento das Operações PEVs no Cenário C02 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Para atender a meta de volume de Resíduos, a quantidade de PEVs em operação é agora seis 

vezes menor (cerca de 1459 localidades), e a quantidade de consumidores atendida por PEV 

acima dos 2.000 por mês. 

Com a mesma imposição de uma ligeira oportunidade de ganho de eficiência operacional na 

gestão dos resíduos adicionada ao maior volume por PEV, observa-se uma redução mais 

expressiva no valor entregue ao mercado de gestão para as atividades de coleta e 

processamento, mas ainda longe de uma Economia Circular, como se vê na Figura 36. 
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Figura 36 – Cenário C02: Demanda por Fator de Ignição e a Economia Circular 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Um volume maior de Resíduos por PEV, ainda gera mais custos operacionais para a Gama o 

que ainda demanda um suposto aumento no fator de ignição. Essa diferença não pode ser 

repassada para os clientes da Gama, o leva a um resultado financeiro insatisfatório para este 

Cenário C2, resumido na Figura 37 com a tabela completa no Anexo C. 

Figura 37 – Resultados financeiros da Gama com o Cenário C02 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
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Fica claro a dependência da Gama do Fator de Ignição para sustentar a gestão operacional dos 

PEVs, e será necessário que as alternativas de soluções recomendadas e discutidas no capítulo 

anterior sejam exploradas de maneira à realmente entregar com mais intensidade ganhos de 

desempenho operacional que reflitam em uma redução mais acentuada dos valores de coleta e 

processamento, que estão do lado esquerdo da Fórmula da Economia Circular. 

Portanto, no terceiro Cenário C03, simula-se uma condição onde o OPEX por kg coletado 

apresente uma redução gradativa ao longo dos trimestres, e ainda com o mesmo comportamento 

operacional dos PEVs do cenário C02 da Figura 35. 

O desafio é justamente determinar qual será a redução efetiva deste OPEX/kg que o conjunto 

de soluções aos problemas operacionais do PEV pode alcançar e ficará a cargo da Gama 

explorar as alternativas simulando o potencial de resultado através do Framework da Fórmula 

da Economia Circular. 

Na simulação deste Cenário C03, observa-se quais valores de Coleta e Processamento por kg 

deveriam ser alcançados para que a partir do 30º trimestre, não seja mais necessário o fator de 

ignição. Isso implica que agora uma parcela do valor dos resíduos seja distribuída com a Gama, 

para que possa sustentar suas atividades econômicas, e como visto no estudo da Tabela 10 

(coluna D), é proposto que 20% do valor com a comercialização dos Resíduos seja agora receita 

da Gama. 

A Figura 38 ilustra o impacto desta simulação do Cenário C03, onde vê-se claramente que um 

real ganho de eficiência no valor entregue ao mercado de gestão de resíduos, tem o potencial 

de alcançar uma inversão no saldo da fórmula da economia circular. 

É necessária uma redução efetiva de aproximadamente 74% no valor total de coleta e 

processamento de Resíduos, dos R$1,85 para R$0,49, atingindo ao final de 10 anos, um saldo 

positivo de R$0,06 por kg coletado e a total independência do fator de ignição. 
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Figura 38 – Cenário C03: Demanda por Fator de Ignição e a Economia Circular 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Ainda assim, nesta simulação o cenário financeiro para a Gama, na Figura 39, é desafiador, 

porém com resultados mais impactantes para o mercado. 
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Figura 39 – Resultados financeiros da Gama com o Cenário C03 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

A tabela completa dos resultados operacionais e financeiros da Gama para o Cenário C03 pode 

ser consultada no Anexo D. 

6.2 Cronograma de Implementação 

De acordo com as simulações de cenários a implementação de soluções as operações PEV deve 

priorizar a busca por: 

• Primeiro: Eficiência Operacional 

• Segundo: Escalabilidade 

• Terceiro: Entrega de Valor 

Ou seja, os PEVs precisam atingir um volume de coleta maior do que os praticados atualmente 

e para isso devem contar com uma participação mais intensa dos consumidores que inicia a 

contribuição para a redução do valor por quilograma de resíduos coletados. 

Na sequência, pode-se iniciar a expansão das localidades que intensifica a redução de custo por 

kg juntamente com ações adicionais com esse foco. À medida que esse conjunto de ações 

progride, começa-se a observar a entrega de valor agregado aos agentes do sistema. 
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Desta forma, o cronograma de implementação deve seguir o planejamento da Figura 40. 

Figura 40 – Planejamento de implementação das recomendações de soluções propostas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com exceção da alternativa 01 que tem prazo de implementação imediato, as outras três 

alternativas necessitam de um período de exploração, pesquisa e prototipação, ou seja, 

identificar de forma mais clara o como cada proposta deva ser desenvolvida e executada para 

atingir os resultados esperados de acordo com o digrama Diagnóstico-Soluções-Ganhos da 

Figura 31. 

6.3 Captação de Recursos 

Para realizar a exploração e desenvolvimento das alternativas de soluções recomendadas, e 

depois implementar tais soluções, a Gama certamente vai precisar de recursos para financiar 

tais iniciativas. 

Com as simulações dos cenários no item 6.1, já se observou que somente para a implementação 

comercial e mesmo com potenciais reduções de custos, é necessário capital financeiro para 

sustentar as operações até que níveis operacionais mais maduros sejam atingidos. 

Durante a construção dos resultados financeiros de cada cenário, utilizou o indicador VPL para 

demonstrar o tempo necessário para se recuperar os investimentos em capital necessário com 

uma taxa mínima de atratividade de 8,75%. 

Essa taxa tem como referência valores de taxa de juros cobradas por programas de incentivo à 

inovação e desenvolvimento, como o Linha Economia Verde da Agência de Desenvolvimento 

Paulista (Desenvolve SP, 2018) que oferece linhas de crédito exclusiva para projetos de 
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sustentabilidade com valores que podem atingir 20 milhões de reais a uma taxa de juros de 

0,7% ao mês. 

Porém a Gama pode buscar alternativas diretas ou indiretas de financiar suas atividades, até 

mesmo num modelo temporário como um fator de ignição, assim como as cooperativas de 

reciclagem, que apesar de não serem foco desta pesquisa, vão demandar fundos para financiar 

suas capacidades de entregar valor através da redução do custo do quilograma processado. 

Tais opções diferenciadas, são inclusive, parte da PNRS (Casa Civil, 2010) no artigo 35 que 

prevê que o poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores 

que participarem do sistema de coleta seletiva, e no artigo 43 que indica que o poder público 

poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender projetos de iniciativa 

em logística reversa. 

Sendo assim, 03 alternativas são identificadas na análise dos dados desta pesquisa, sendo elas: 

• Como o volume de resíduos sendo coletados através dos PEVs em larga escala, as 

atividades de coleta de lixo tradicional podem ser impactadas, havendo uma potencial 

economia de recursos. De acordo com o SNIS2016 (Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento, 2018), a média nacional do custo de manejo quilograma de lixo 

recolhido é de R$0,14. Esse valor pode ser utilizado nas novas mobilizações das 

operações PEV. 

• A medida que as operações PEV se tornam mais eficiente e atinge-se o equilíbrio da 

fórmula da economia circular, não é mais necessário o faot de ignição. Porém esse valor 

potencila economizado poderia ser utilizado por um período de tempo para financiar a 

modernização das operações. 

•  De acordo com o estudo do Anexo A, existe um potencial de aumento no valor dos 

Resíduos dos R$0,55/kg atuais praticados pela Gama, para R$0,72/kg. Esse excedente 

de valor pode também finaciar as operações PEVs antes de ser efetivamente entregue 

ao mercado. 

A Figura 41, apresenta a evolução por trimestre do potencial dos valores para as três opções 

propostas acima na simulação do Cenário C03. 
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Figura 41 – Fontes alternativas de recursos de ignição no Cenário C03 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Se, ainda no Cenário C03, a Gama tivesse acesso a 50% dos recursos gerados acima 

incorporados em sua receita, a Figura 42, resume esse resultado financeiro alternativo. 

Figura 42 – Resultado financeiro alternativo 01 da Gama para o Cenário C03 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A necessidade de capital para financiar a operação nesse caso, caiu pela metade para 

aproximadamente R$1,726 milhões com VPL Acumulado positivo já logo no terceiro ano. 

Já com 100% destes recursos disponíveis à Gama, na Figura 43, vê-se que não existiria a 

necessidade de buscar capital em fundos de investimentos. Porém claro, fica evidente que a 

Gama não precisa necessariamente manter esses recursos nos anos seguintes, e devolver esses 

valores de volta a sociedade, ou continuar expandindo as operações PEVs. 
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Figura 43 – Resultado financeiro alternativo 02 da Gama para o Cenário C03 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Vale mencionar novamente que somente com os valores de comercialização dos Resíduos o 

lixo brasileiro não coletado de forma seletiva para as atividades de reciclagem tem um valor de 

aproximadamente R$11 Bilhões, conforme estudo do Anexo A. 

6.4 Retorno sobre os Investimentos 

Visto a necessidade das operações PEV alcançarem resultados economicamente mais viáveis e 

com impacto real para o mercado de resíduos sólidos pós-consumo com a independência do 

fator de ignição e autossuficiência das operações, analisar o equilíbrio da fórmula da economia 

circular mostra a demanda em se reduzir o custo da coleta e do processamento dos Resíduos. 

Para isso, é necessário investimentos para o desenvolvimento de soluções que possam otimizar 

os processos de coleta e processamento, como por exemplo, as recomendações de alternativas 

de soluções do item 5.3. 

Na análise dos cenários do item anterior, o foco foi em apresentar a evolução das eficiências 

operacionais e o impacto dos resultados econômicos para que o modelo de negócio da Gama 

migre para receitas baseadas no volume de coletas de resíduos, e que para isso, se faz necessário 

investimentos de capital de giro para a Gama sustentar suas operações, como visto nas 

demonstrações da Figura 34, Figura 39 e Figura 42, por exemplo. 
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Porém agora, vamos analisar a simulação de um cenário onde a Gama vai precisar de 

investimentos adicionais para pesquisar, explorar e prototipar cada uma das alternativas de 

soluções, fase que deve acontecer antes dos cenários simulados até o momento, como visto no 

plano de implementação da Figura 40, ou seja, antes de obter os ganhos e resultados esperados. 

Desta forma, a Gama vai precisar operar nos volumes e capacidades atuais por um período, até 

que os investimentos no desenvolvimento das soluções possam trazer os primeiros resultados. 

Sendo assim, o Cenário C04 apresenta uma simulação operacional, na Figura 44, onde por um 

período de 04 trimestres não há aumento no volume médio coletado por PEV e por um período 

12 trimestres um crescimento muito modesto do número de localidades em funcionamento, e 

partir daí, iniciar a expansão real das operações. 

Figura 44 – Comportamento das Operações PEVs no Cenário C04 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Durante esse período inicial de 12 trimestres, acontece justamente o tempo que a Gama teria 

para investir na pesquisa, exploração e desenvolvimento das alternativas de soluções. E depois, 

ao longo dos trimestres, o resultado agrupado das soluções vai trazer reduções no custo 

operacional da coleta e do processamento. 

Porém, o resultado operacional final da Gama depende justamente de quanto seria esse nível de 

redução de custos e o tempo para atingir esses valores. Sendo assim, para título de simulação 
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deste cenário C04, uma variável chamada de Fator de Eficiência indica justamente qual esse 

nível de redução de custo e apresenta na Tabela 16 o impacto dessa redução nas operações da 

Gama. 

Tabela 16 – Fator de Eficiência do Cenário C04 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

A medida que o nível de eficiência aumenta, ao final de 40 trimestres, o valor da coleta e do 

processamento entregue ao mercado diminui (A), o resultado operacional positivo para a Gama 

também fica mais rápido em cada simulação (B) e consequentemente há impacto para 

Economia Circular (C). 

Interessante observar o comportamento dessa redução, no gráfico da Figura 45, no valor da 

coleta ao longo do tempo, em cada um dos níveis de fator de eficiência. 

Durante os primeiros 05 trimestres o valor não se altera, afinal a Gama está dedicada a 

desenvolver as soluções, na sequência à medida que os primeiros resultados são empregados e 

a média do volume coletado por PEV aumenta, existe um ganho expressivo até o 11º trimestre, 

que depois continua de maneira mais moderada até o final dos 40 trimestres de simulação. 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160%

0,94R$  0,88R$  0,83R$  0,78R$  0,73R$  0,69R$  0,65R$  0,62R$  0,58R$  0,55R$  0,53R$  0,50R$  0,48R$  0,46R$  0,44R$  

40 40 40 35 28 25 23 21 20 19 18 17 17 16 16

>40 >40 >40 >40 >40 >40 >40 >40 >40 40 37 34 32 30 28

(C) Tempo para 

Equilíbrio da Fórmula 

da Economia Circular 

(trimestres)

Fator de Eficiência

(A) Valor da [Coleta + 

Processamento] ao 

final de 40 Trimestres

(B) Tempo para 

Equilíbrio Operacional 

da Gama (trimestres)
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Figura 45 – Comportamento da redução de custo da coleta para cada nível de fator de eficiência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Veja agora, a mesma análise de comportamento, do impacto do fator de eficiência nas operações 

PEV para o saldo da fórmula da economia circular no gráfico da Figura 46, ao longo dos 

trimestres, com uma linha representando cada um dos níveis do fator de eficiência. 
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Figura 46 – Comportamento do saldo da fórmula da economia circular pelo fator de eficiência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Portanto, a Gama não precisa apenas fazer uma boa gestão operacional dos PEV para obter bons 

resultados aos seus negócios. Administrar o tempo necessário e os valores de investimentos 

para o desenvolvimento das soluções de um novo produto PEV para alcançar os níveis de 

eficiência desejados, deve fazer parte também das atividades de gestão da Gama. 

Muito provavelmente os valores disponíveis para tais investimentos terão impactos diferentes 

neste processo e são simulados aqui neste cenário C04 variando de um range de R$0,5 milhões 

até R$14,0 milhões, por meio de análises de sensibilidade, versus o fator de eficiência. 

A Figura 47 mostra o comportamento do VPL Acumulado da Gama, onde cada curva do gráfico 

representa um dos valores de investimento simulados que devem ser dedicados ao 

desenvolvimento das alternativas de propostas de soluções indicadas neste trabalho ou 
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eventualmente, em outras opções que possam vir a ser identificadas durante tal processo de 

construção. 

Além do mais, duas projeções foram calculadas, sendo a primeira delas sem considerar a 

captação de recursos adicionais como proposto na Figura 41 do item anterior 6.3, que demanda 

maiores valores de investimentos a serem captados em fontes externas. 

E na segunda projeção, considera-se a apropriação pela Gama de 50% do valor gerado pelas 03 

fontes alternativas de recursos propostas no item 6.3, que obviamente gera resultados 

financeiros mais confortáveis para a empresa. 

Figura 47 – Comportamento do VPL Acumulado da Gama (R$ Milhões) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
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Observa-se que independentemente do nível de investimento o comportamento da curva é 

similar em ambos os casos e que justamente o nível de eficiência operacional no custo da coleta 

de resíduos se apresenta como um dos principais responsáveis por agregar valor aos resultados. 

Os detalhes completos das análises de sensibilidade do fator de eficiência versus os valores de 

investimentos, feitas com este cenário C04, estão disponíveis para consulta no Anexo E, em 

que apresenta a tabela comparativa entre as opções de se utilizar ou não os 50% de recursos 

adicionais das fontes propostas neste trabalho, para três indicadores financeiros considerados 

relevantes: 

• Na Tabela 22 – investimento total necessário, ou seja, para desenvolver as propostas de 

soluções mais o capital de giro necessário para as operações. 

• Na Tabela 23 – o VPL Acumulado total ao final de 10 anos. 

• Na Tabela 24 – o Payback descontado em cada condição. 
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7 CONCLUSÕES, CONSIDERAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 

Alcançar um modelo operacional de coleta seletiva de resíduos pós-consumo autossuficiente 

não é tarefa fácil e necessita da mobilização de diversos agentes que já participam atualmente 

no mercado, porém a Gama tem potencial ser o agente orquestrador dessa rede de recursos, 

orientado as ações em busca de um equilíbrio na Fórmula da Economia Circular. 

Além do mais, o sucesso, comportamento e velocidade das iniciativas de transformação das 

operações PEV propostas aqui não vão acontecer de maneira linear como nos cenários 

simulados neste trabalho (que também utilizou como base valores médios), e sim terão 

comportamentos mais desordenados e que vão afetar o fluxo operacional e financeiro e a 

entrega de valor ao setor de gestão de resíduos, e que por isso devem ser acompanhados com 

atenção. 

Alguns aspectos operacionais para a construção da nova solução PEV, podem proporcionam 

níveis diferentes de desafio e risco para a Gama, como por exemplo: 

• Os diferentes tipos de resíduos possuem jornadas diferentes que precisam ser 

consideradas. 

• Cada localidade geográfica (bairros, cidades, estados, etc.) possuem cenários logísticos 

com custos diversos, perfis de consumidores e consumo diferenciados e cooperativas de 

reciclagem com capacidades distintas, o que vai gerar resultados bem diferentes no 

custo da coleta e processamento dos resíduos. 

• O plano estratégico de novas localidades PEV precisam ser feitas de acordo com a 

demanda de consumo e a capacidade de engajamento de consumidores a ser alcançado. 

• A estrutura física do PEV e os custos de manutenção. 

• O cuidado com a gestão dos fatores determinantes para o framework da fórmula da 

economia circular: volume coletado por PEV, número de localidades PEVs, fator de 

ignição, eficiência operacional e as margens de lucro na coleta e no processamento dos 

resíduos. 

 

 

Por fim serão apresentados quatros aspectos que contribuíram com este trabalho de pesquisa 

prático, são eles: inovação, complexidade, aprendizado, aplicação e replicação.  
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Inovação 

Fatores determinantes nas operações PEV são claramente mensurados empregando o 

Framework da Fórmula da Economia Circular quando cada uma das variáveis é investigada 

com mais detalhes por cada um dos seus operadores. Por isso a gestão baseada na maior 

quantidade de dados operacionais e financeiros, informações sobre participação dos 

consumidores e métricas de desempenho para os agentes envolvidos no processo se faz de 

extrema importância para promover a transformação do modelo econômico “extrair, 

transformar, descartar” da atualidade (economia linear) para o modelo de Economia Circular. 

As alternativas de soluções propostas trazem uma nova visão potencial de como recursos 

tecnológicos podem contribuir para a gestão de resíduos, quebrando paradigmas que gestão de 

lixo deve ser feita de forma precária e sem o emprego de pesquisa, prototipação e aplicação de 

recursos tecnológicos, só por que é “lixo”. 

Complexidade 

Coletar e analisar informações a respeito das operações PEV e do modelo operacional da Gama 

não se mostrou uma tarefa complexa. Porém tornar essa prática um modelo de gestão onde 

dados são constantemente analisados e utilizados para a tomada de decisão vai demandar 

esforços adicionais são somente de profissionais da área de tecnologia da informação, mas 

também dos profissionais dedicados a perspectiva de negócios e relacionamento com o mercado 

de gestão de resíduos. 

Todos os agentes que participam da cadeia de gestão de resíduos pós-consumo vão precisar 

investir em tecnologias que contribuam para eficiências operacionais se o sistema como um 

todo, ter como meta a independência do Fator de Ignição. 

Aprendizado 

Pesquisar e explorar os assuntos a respeito da gestão de resíduos e a necessidade de transformar 

para um modelo de Economia Circular trouxe aprendizados importantes em como aplicar 

metodologias de gestão para a integração de equipes tecnológicas, analistas ambientais e 

gestores operacionais na busca de um objetivo claro: resolver o desperdício de materiais nas 

atividades econômicas. O fato de a gestão de resíduos ser uma questão presente no dia a dia de 

qualquer pessoa e de altos volumes, existe espaço justamente para testar as mais diversas 



109 

técnicas para endereçar o problema, ao mesmo tempo que se utiliza gestão de resultados e 

impacto, em tempo real. 

A metodologia proposta por (Marcondes, Miguel, Franklin, & Perez, 2017) tem grande 

contribuição de aprendizagem e na condução de todo o processo de construção desta pesquisa, 

desde os sintomas da situação problema até a criação do plano de ação.  

Além do mais, uma gestão do conhecimento mais estrutura na Gama vai integrar cada vez os 

times de trabalhos da empresa ao mesmo tempo que conecta os colaboradores com o impacto 

social e ambiental que a gestão de resíduos tem. 

Aplicação e Replicação 

O modelo de gestão operacional e financeira baseado no framework da fórmula da economia 

circular pode ser aplicado em diferentes tipos de resíduos de maneira a garantir que o ciclo 

específico de cada tipo de material e produto alcance escala econômica circular. 

Como contribuição, este trabalho utilizou para as análises de viabilidade, uma ferramenta de 

desenvolvida na plataforma Microsoft Excel que por meio da fórmula da economia circular 

apura o impacto real causado pelas operações PEV da Gama. E o efeito da coleta e utilização 

dos dados operacionais e financeiros se mostrou relevante como mecanismo de gestão, ao longo 

deste trabalho e pode potencializar os resultados gerais, se for utilizado por outros agentes da 

cadeia de gestão de resíduos num trabalho alinhado e coordenado. A metodologia de trabalhos 

práticos (Figura 1) que foca a solução de problemas empresariais (PSPE) pode ser reproduzida 

para mitigar as complexidades para a pesquisa e exploração das alternativas de soluções 

propostas ao mesmo tempo que o framework da fórmula da econômica circular mensura os 

impactos alcançados. 
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APÊNDICE A 

Roteiro semiestruturado de assuntos explorados durante a entrevista para compressão geral do 

mercado de gestão de resíduos, apresentado no item 3.1 - Entrevista: Compreensão do mercado 

de gestão de resíduos. 

Quadro 11 – Roteiro semiestruturado de perguntas da Entrevista: Compreensão do mercado de gestão 

de resíduos 

# Pergunta Tipo Origem 

1 
Quem são os principais agentes na cadeia de coleta de 

resíduos, logística reversa e reciclagens atuantes hoje 

no mercado? 

Pergunta aberta 
Estruturada 

previamente 

2 Quais as principais atividades e projetos que a Gama 

trabalha atualmente? 
Pergunta aberta 

Formulada durante a 

entrevista 

3 Como funciona a coleta de resíduos gerados por 

consumidores finais? 
Pergunta aberta 

Estruturada 

previamente 

4 Quais as principais responsabilidades de cada agente 

da cadeia de coleta de resíduos? 
Pergunta direcionada 

Formulada durante a 

entrevista 

5 

Quais os serviços que a Gama oferece aos seus 

clientes? Existe uma segmentação dos clientes por 

tipos de agentes. 

Pergunta aberta 
Formulada durante a 

entrevista 

6 

Qual a visão da Gama com relação à participação dos 

consumidores na Economia Circular e nos programas 

e iniciativas de coleta seletiva de resíduos? 

Pergunta aberta 
Estruturada 

previamente 

7 

Quais informações e orientações estão disponíveis 

para os consumidores referentes as melhores práticas 

de manuseio de resíduos? 

Pergunta aberta 
Formulada durante a 

entrevista 

8 
A Gama faz uso de algum processo padronizado para 

administrar seus projetos? 
Pergunta aberta 

Formulada durante a 

entrevista 

9 

A Gama utiliza a PNRS e os planos municipais com 

inputs para o desenvolvimento de soluções 

personalizadas de gestão de resíduos? 

Pergunta direcionada 
Formulada durante a 

entrevista 

10 Quais os principais tipos de resíduos pós-consumo? Pergunta direcionada 
Formulada durante a 

entrevista 

11 
Qual o interesse nos resíduos dos consumidores por 

cada um dos agentes que participam deste mercado? 
Pergunta aberta 

Estruturada 

previamente 

12 

Numa perspectiva de identificar se a gestão e 

manuseio dos Resíduos são vistos como um problema 

ou oportunidade, como se comporta os principais 

agentes deste mercado? 

Pergunta aberta 
Estruturada 

previamente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os principais comentários, sugestões e discussões nesta reunião com base nas perguntas do 

Quadro 11, são descritas nos itens relacionados: 

• Necessidade de familiarização, por parte do autor, com a PNRS e os planos de gestão 

integrada para resíduos que estão sendo desenvolvidos e alguns já executados pelas 

prefeituras de diversas cidades. 
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• Muitos projetos que a Gama executa, apesar de serem contratados por um agente da 

cadeia, necessitam do apoio de outros agentes (Figura 9) visto a complexidade dos 

fluxos e ciclos de cada tipo de resíduo (Figura 14). 

• Diversos ciclos e fluxo de acordo com o tipo de resíduos, o que cria maior dificuldade 

de lidar com soluções de logística reversa e destinação adequada (reaproveitamento e 

reciclagem). 

• Com base na execução operacional de alguns projetos executados anteriormente pela 

Gama, de acordo com os vários tipos de resíduos existem determinadas cadeias que 

possuem agentes que apenas querem lucrar com os materiais, como os sucateiros por 

exemplo, que não trabalham de forma integrada e cooperativa com os outros agentes. 

Buscam apenas oportunidades de lucrar mais sem investimentos em gestão e soluções 

tecnológicas, porém geram custos no fluxo e ciclo da cadeia do resíduo específico. 

• O mercado de logística reversa e reciclagem apresentam desafios operacionais no 

desenvolvimento de soluções integradas com a participação de todos os agentes 

envolvidos, visto o alto custo operacional e ainda baixo valor atribuído aos resíduos na 

hora da comercialização. 

• Muitos tipos resíduos não possuem volume suficiente no seu ciclo que justifique os 

investimentos operacionais de logística reversa. Os volumes baixos são resultado da 

ausência de soluções de coleta seletiva de resíduos pós-consumo. 

• As chamadas cooperativas de reciclagem possuem papel fundamental na economia do 

lixo no Brasil trabalhando com as atividades de coleta, triagem, acondicionamento dos 

resíduos e posterior processamento para a fabricação das chamadas novas matérias-

primas que serão aproveitas novamente na fabricação do mesmo produto de origem ou 

novos produtos à base de materiais reciclados. 

• As cooperativas enfrentam desafios com relação a investimentos tecnológicos que 

viabilizem suas operações versus o retorno sobre o investimento dado o valor muito 

baixo pago pelos Resíduos processados. 

• Os consumidores finais não possuem motivadores e não são instruídos para trabalharem 

na disposição adequada de seus resíduos pós-consumo. 

• A falta de informação dos consumidores em como disponibilizar de forma adequada 

seus resíduos gera problemas ainda maiores para a logística reversa e a triagem dos 

materiais, pois todos os tipos de Resíduos são descartados juntos e na maioria das vezes 

misturados com resíduos orgânicos e úmidos. 
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[...] O Japão definiu 32 categorias diferentes de produtos na 

fase de separação doméstica (Leite, 2009, p. 70) [...] 

• Atualmente a PNRS funciona como o principal motivador das empresas em investir em 

projetos de gestão integrada de resíduos sólidos (cumprimento da lei). 

• O poder público municipal, responsável pela gestão operacional de coleta de lixo, 

investem muito pouco em novas soluções que possam reduzir custos operacionais e/ou 

tornarem a gestão de Resíduos mais eficiente e atrativa para os consumidores e 

empresários do setor. 
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APÊNDICE B 

Roteiro semiestruturado de assuntos explorados na entrevista sobre iniciativas da Gama, 

apresentado no item 3.2 - Entrevista: Projetos Gama com coletas de resíduos sólidos pós-

consumo. 

Quadro 12 – Roteiro semiestruturado de perguntas da Entrevista: Projetos Gama com coletas de 

resíduos sólidos pós-consumo 

# Pergunta Tipo Origem 

1 
Quais projetos atuais da Gama possuem atividades 

relacionadas à coleta de resíduos? 
Pergunta aberta 

Estruturada 

previamente 

2 

Por que a coleta de resíduos é importante para os 

clientes da Gama? Por que é importante para a 

Gama? 

Pergunta aberta 
Estruturada 

previamente 

3 
Qual o modelo de negócio principal dos projetos da 

Gama? 
Pergunta aberta 

Estruturada 

previamente 

4 Qual o modelo operacional dos projetos da Gama? Pergunta aberta 
Estruturada 

previamente 

5 
De maneira geral, qual o processo de vendas da 

Gama? 
Pergunta aberta 

Estruturada 

previamente 

6 
Por que os clientes da Gama pagam por serviços de 

coleta de resíduos? 
Pergunta direcionada 

Formulada durante  

a entrevista 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os principais comentários, sugestões e discussões nesta reunião com base nas perguntas do 

Quadro 12, são descritas nos itens a seguir: 

• As empresas fabricantes e distribuidoras de produtos de consumo, os principais clientes 

do PEV têm a postura de investir em soluções de logística reversa na busca de manter 

uma imagem “ambientalmente consciente e sustentável” de suas ações e por isso são 

tratadas pelas áreas de marketing como uma estratégia de preservação de imagem 

corporativa (Leite, 2009), que em geral não possuem familiaridade com os desafios da 

gestão de resíduos. 

• Na busca de encontrar maior valor agregado nas ações e maximizar a escala dos projetos 

as empresas fabricantes de produtos mediante suas associações representativas (e.g.  

ABRE, ABIEF, ABEAÇO, ABPO, ABAL) têm procurado a Gama para estabelecer 

projetos de logística reversa. Isso tem iniciado uma mudança no contexto atual de 

iniciativas que são diretamente solicitadas pelas empresas de produtos ou por empresas 

de varejo. 

• Fruto da recente aquisição da Gama de sua fábrica própria para atividades de tratamento 

de resíduos e produção de insumos e produtos reciclados, coloca a empresa na busca 
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por resíduos para viabilizar sua produção própria na forma de venda direta dos insumos 

e produtos reciclados ou na busca de novos modelos de negócios para oferecer aos seus 

clientes mais valor nas iniciativas de logística reversa. 

• A Gama sempre trabalha com as cooperativas de reciclagem para operacionalizar suas 

iniciativas ao mesmo tempo em que procura capacitar tecnicamente os cooperados com 

equipamentos, certificações e soluções de segurança do trabalho. 

• A Gama conta com analistas ambientais que fazem a gestão da coleta de resíduos, 

cuidam do relacionamento com os clientes e as cooperativas e fazem vistorias periódicas 

aos locais para se certificarem que a qualidade e execução das atividades atendem aos 

requisitos estabelecidos. 
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APÊNDICE C 

Roteiro semiestruturado de assuntos explorados durante a entrevista da iniciativa PEV para o 

varejista cliente da Gama, apresentada no item 3.3 - Entrevista: Projeto PEV (Ponto de Entrega 

Voluntário) 

Quadro 13 – Roteiro semiestruturado de perguntas da Entrevista: Projeto PEV (Ponto de Entrega 

Voluntário) 

# Pergunta Tipo Origem 

1 
Como funciona a operação do PEV para este 

projeto? 
Pergunta aberta 

Estruturada 

previamente 

2 
Quem são os concorrentes da Gama em projetos de 

operação de PEV? 
Pergunta direcionada 

Formulada durante a 

entrevista 

3 Como a Gama faz a gestão deste projeto? Pergunta aberta 
Estruturada 

previamente 

4 
Quais são os parceiros e/ou prestadores de serviço 

que participam deste projeto? 
Pergunta aberta 

Estruturada 

previamente 

5 

Como funciona o relatório de informações que os 

clientes da Gama fazem em resposta às exigências 

da PNRS? 

Pergunta direcionada 
Formulada durante a 

entrevista 

6 Qual a cadeia de valor do produto PEV? Pergunta direcionada 
Formulada durante a 

entrevista 

7 
Já houve iniciativas da Gama para mudar a oferta de 

valor do produto PEV? 
Pergunta direcionada 

Formulada durante a 

entrevista 

8 

Como funcionam as vistorias da Gama nos locais 

onde os PEVs estão instalados? Por que é necessária 

essa visita? 

Pergunta direcionada 
Formulada durante a 

entrevista 

9 
Quem é responsável pela coleta de resíduos nos 

PEVs 
Pergunta direcionada 

Formulada durante a 

entrevista 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os principais comentários, sugestões e discussões nesta reunião com base nas perguntas do 

Quadro 13, são descritas nos itens listados com foco no modelo de operação atual dos PEV sob 

gestão da Gama e os principais recursos utilizados: 

• Estrutura do PEV propriamente dita, como exemplificado na Figura 10. 

• Um atendente (fornecido pela Cooperativa Parceira) que ajuda os consumidores em 

geral e certifica a correta separação (pré-triagem) dos Resíduos. O atendente também 

registra o volume médio de Resíduos coletados em sua estação para efeitos de 

acompanhamento da Gama e posterior relatório da PNRS. 

• Uma área (espaço) extra para acondicionamento do volume acumulado. 

• Alguns recursos básicos e equipamentos básicos como uniforme e equipamentos de 

segurança para o atendente, sacos plásticos grandes e big-bags (sacos de ráfia de grande 

volume) e uma balança para contabilizar os volumes recebidos.  
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• Suporte de um analista Gama para acompanhamento da qualidade da operação 

(remotamente e por meio de vistorias periódicas as localidades), coleta dos resíduos e 

transporte, relatório de volumes e eventuais atendimentos sobre ocorrências & 

incidentes vindos do cliente Gama ou gerados pelas Cooperativas. 

• Em algumas localidades geográficas, onde a Gama não está presente ela contrata alguns 

prestadores de serviço com experiência na área de gestão de resíduos para fazer as 

vistorias de qualidade. 

Adicionalmente, as seguintes considerações e comentários forma feitos pela equipe durante 

essa reunião, com relação aos desafios e demandas em operar um PEV, constatadas neste 

projeto PEV em execução pela Gama em parceria com as empresas varejistas: 

• Necessidades de vistoria periódicas nos PEV por parte da Gama e demandas de gestão 

e controle perante as Cooperativas de forma a manter a qualidade da operação. Isso 

mantém os analistas da Gama muito focados na parte Operacional. 

• Ausência de um modelo de gestão e controle de qualidade de projetos recorrentes dentro 

da Gama.  

• A falta de processos operacionais padronizados e ferramentas de tecnologia e gestão da 

informação, criam dificuldades para ganho de escala nas atividades operacionais se o 

número de PEV sob administração da Gama aumentar. 

• Pouca compreensão dos motivadores e fluxos dos valores de cada agente que participa 

desta cadeia (empresas, varejista, consumidores, cooperativas). 

• Modelo de negócio do produto PEV não incentiva o aumento da coleta de volumes de 

resíduos, fato que tem sido constatado pelas medidas de volumes feitas nos últimos anos 

de operação do PEV fornecidos pelo varejista. 

• Pouca compreensão do papel e motivadores dos consumidores por parte da Gama. A 

Gama não tem relacionamento com os consumidores que visitam os PEVs. 

• Escala e otimização para a coleta dos Resíduos nos PEV gera falta de comprometimento 

da cooperativa em cumprir a agenda de coletas programadas semanalmente. 

• Pouco ou quase ausente conexão entre outros projetos Gama (Como outros 

serviços/soluções lidam com a geração de volume de resíduos e participação dos 

consumidores?) 

• Tentativas de reformular o produto PEV com recursos tecnológicos não foram 

efetivamente testadas e validadas.  
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• Pouca compreensão de como os relatórios de volumes exigidos pela PNRS são feitos 

pelos clientes da Gama e como são utilizados. A Gama não mede o impacto social que 

o projeto PEV causa aos seus clientes, visto o importante papel na sustentabilidade do 

meio ambiente. 

• Cooperativas de catadores e reciclagem são vistas apenas como prestadores de serviços 

e não como parceiros de negócios que possuem papel fundamental na cadeia de valor 

da gestão de Resíduos. 
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APÊNDICE D 

Roteiro semiestruturado de assuntos explorados durante a entrevista dos aspectos de vendas de 

PEV aos clientes da Gama, apresentada no item 3.4 - Entrevista: Comercialização do produto 

PEV pela Gama. 

Quadro 14 – Roteiro semiestruturado de perguntas da Entrevista: Comercialização do produto PEV 

pela Gama 

# Pergunta Tipo Origem 

1 

Da perspectiva comercial e da experiência de vocês, 

por que o PEV está perdendo valor agregado para os 

clientes? 

Pergunta aberta 
Estruturada 

previamente 

2 

Quais os argumentos dos clientes quando se 

apresenta a solução atual de PEV da Gama? Eles 

solicitam algo diferente? 

Pergunta aberta 
Estruturada 

previamente 

3 
A Gama consegue responder solicitações 

customizadas (RFP) para projetos de PEV? 
Pergunta aberta 

Estruturada 

previamente 

4 
Qual a o problema dos clientes da Gama que o PEV 

resolve atualmente? Qual não resolve? 
Pergunta aberta 

Estruturada 

previamente 

5 
Existe alguma discussão com os clientes com 

relação à participação dos consumidores? 
Pergunta aberta 

Formulada durante a 

entrevista 

6 

Qual o papel estratégico deste produto para os 

negócios da Gama e relacionamento com os 

clientes? 

Pergunta aberta 
Estruturada 

previamente 

7 Outros comentários que vocês achem pertinentes. Pergunta aberta 
Formulada durante a 

entrevista 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os principais comentários, sugestões e discussões nesta reunião com base nas perguntas do 

Quadro 14, são descritas nos itens relacionados: 

• As empresas fabricantes e distribuidores de produtos que investem em PEV fazem 

apenas por obrigação da PNRS. 

• Os clientes PEV da Gama vêm este serviço apenas como um custo adicional em suas 

operações. 

• Para empresas de menor porte o PEV ainda é uma solução muito cara o que dificulta 

suas iniciativas em resposta às exigências da PNRS. 

• Quando se observa o PEV, pela perspectiva das empresas fabricantes e distribuidoras, 

o interesse é no volume de resíduos coletas pois a PNRS exige que uma determinada 

porcentagem de produtos colocada em comercialização deve retornar para a cadeia 

produtiva.  

• Quando se observa o PEV, pela perspectiva dos varejistas e pontos comerciais, o 

interesse é apenas em ceder o espaço físico, pois de acordo com a responsabilidade 
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compartilhada da PNRS e o Acordo Setorial de Embalagens, essa seria sua 

responsabilidade. 

• Durante as discussões entre a Gama e seus clientes, a participação e/ou papel dos 

consumidores não são levados em consideração nos serviços PEV. 

• A Gama tem investido em acordo com as Associações que representam diversas 

empresas do setor, em concordância ao Acordo Setorial de Embalagens (Ministério do 

Meio Ambiente, 2015) para prospectar clientes e iniciativas de negócios para 

desenvolver as atividades com os PEVs. 

• Alguns clientes da Gama alegam que se o volume de coleta de resíduos nos PEVs não 

é satisfatório, elas preferem direcionar seus recursos para investimento nas cooperativas 

de reciclagem diretamente. 
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APÊNDICE E 

Texto descritivo fornecido pela empresa Gama referente aos custos envolvidos na operação de 

um PEV e que foi utilizado como referência para as análises financeiras apresentadas durante 

esta dissertação. Para compor essas análises houve a interpretação deste texto por parte do 

pesquisador além de algumas considerações adicionais baseadas na experiência e observações 

do pesquisar durante as reuniões de workshop durante as fases de investigação do contexto e 

da realidade e de entendimento do problema. 

Vale destacar que a empresa Gama não pode declarar e explicar mais detalhes sobre os aspectos 

financeiros por questões de confiabilidade de acesso a informações e compromissos de tais 

dados com seus clientes. 

Texto descrito: 

• Valores envolvidos no custo de cada PEV em: 

o Atendente (70% do custo) – número de atendentes varia conforme volume da 

loja. PEVs com volumes superiores a 2 ton./mês começam a requerer mais de 1 

atendente. 

o Número de coletas / mês (20% do custo) – número de coletas varia de 2x a 5x 

por semana, também dependente do volume/mês. 

o Outros (10% do custo) – compras extraordinárias de material para a operação 

(sacos, uniformes, luvas, botas). 

o Valor médio repassado para as cooperativas: R$ 1.500,00 (envolvendo o 

pagamento do atendente e das coletas). 

• Na última renovação de contrato, passaram a ser fornecidos pela empresa gestora os 

materiais. As cotações envolvem: 

o Saco de lixo: R$ 400,00/mês/loja 

o EPI: R$ 60,00/mês/atendente 
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ANEXO A 

A Tabela 17, apresenta a pesquisa de julho de 2017 dos preços por tonelada de materiais 

recicláveis (CEMPRE, 2017) com 10 cidades brasileiras e 10 tipos de Resíduos mais 

comumente comercializados. 

Tabela 17 – Pesquisa de preço por tonelada dos materiais resíduos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (CEMPRE, 2017)  

Os tipos de resíduos foram alinhados pelo pesquisador em grupos maiores determinados pela 

pesquisa SNIS-2016 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2018), para o 

cálculo de uma média que servirá de base para os estudos deste trabalho de pesquisa. 

Tanto a Gama como a pesquisa SNIS apresenta o volume de resíduos coletados por intermédio 

das iniciativas de coleta seletiva classificados pelos quatro tipos: Papel & Papelão, Metais, 

Vidros e Plásticos. 

Com base nos dados de volumes de resíduos coletados da Gama, que não puderam ser 

apresentados em detalhes aqui pelos aspectos de acesso e divulgação de informações de seus 

negócios, com médias de coleta dos últimos 4 anos, os PEVs operados pela Gama geram um 

valor econômico de R$0,55/kg por resíduos coletado. 

Porém com os dados da pesquisa SNIS-2106, resumidos na Tabela 18, a média nacional de 

geração de valor por kg/coletado de resíduos é de aproximadamente R$0,72. 

DATA: Julho-2017 PAPELÃO
PAPEL 

BRANCO

LONGA 

VIDA

LATAS 

AÇO

LATAS 

ALUMÍNIO
VIDROS

PLASTICO 

RIGIDO
PET

PLÁSTICO 

FILME

 ÓLEO 

VEGETAL 

CIDADE-ESTADO Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Porto Alegre - RS 460R$             410R$             300  R$              250R$             3.500  R$         50R$                1.100  R$         1.700  R$         1.250  R$         0,50R$           

Guarulhos  - SP 210R$             480R$             250  R$              350R$             3.000  R$         130R$             1.000  R$         1.400  R$         1.450  R$         0,70R$           

Guaruja  - SP 400R$             250R$             270  R$              240R$             3.400  R$         80R$                700  R$              1.400  R$         1.150  R$         0,50R$           

São jose dos  campos  - SP 280R$             120R$             250  R$              2.900  R$         190R$             1.650  R$         1.400  R$         480  R$              

Sao Paulo - SP 470R$             450R$             350  R$              300R$             3.800  R$         140R$             1.620  R$         2.000  R$         1.400  R$         0,90R$           

Belo Horizonte - MG 400R$             400R$             100  R$              350R$             3.200  R$         160R$             2.000  R$         1.250  R$         1.000  R$         

Guarapari  - ES 270R$             170R$             100  R$              140R$             2.800  R$         500  R$              800  R$              500  R$              

Mesquita  - RJ 300R$             550R$             160  R$              300R$             2.700  R$         36R$                1.000  R$         2.000  R$         1.000  R$         

Nova Esperanca - PR 450R$             480R$             180  R$              100R$             3.600  R$         60R$                1.100  R$         1.400  R$         1.200  R$         0,06R$           

Manaus  - AM 280R$             280R$             400  R$              100R$             3.000  R$         2.000  R$         1.000  R$         300  R$              

Maior Valor 470R$             550R$             400R$             350R$             3.800R$        190R$             2.000R$        2.000R$        1.450R$        0,90R$           

Menor Valor 210R$             120R$             100R$             100R$             2.700R$        36R$                500R$             800R$             300R$             0,06R$           

Média (08 Valores centrais) 355,00R$     365,00R$     232,50R$     240,00R$     3.175,00R$ 103,33R$     1.271,25R$ 1.443,75R$ 997,50R$     0,57R$           

Médias combinadas 103R$        0,57R$       

Alinhamento SNIS-2016
 Vidros

(CS013) 

 Não   

utilizado 

R$1238

Plásticos

(CS011)

R$318

 Papel e papelão

(CS010) 

 Metais

(CS012) 

R$1708
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Tabela 18 – Média Nacional do Valor econômico dos Resíduos  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2018) 

Interessante constatar que existe um valor econômico potencial total de aproximadamente R$11 

Bilhões por ano, se o volume da massa de recicláveis secos potencialmente existentes na massa 

total (admitindo-se 30% do indicador CO119, da Tabela 2) seja coletado e comercializado de 

forma adequada na sua totalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador PCR Valor/tonelada 2014 2015 2016

CS010 Papel e papelão 318,00R$              290.831     315.157     278.399     

CS011 Plásticos 1.238,00R$           171.855     196.893     179.298     

CS012 Metais 1.708,00R$           97.879       101.868     81.621       

CS013 Vidros 103,00R$              71.421       64.652       63.397       

CS014 Outros 210,50R$              66.698       56.089       51.205       

706,78R$  730,17R$  714,49R$  

0,71R$       0,73R$       0,71R$       

Volumes (toneladas)

R$ 0,72

Média Ponderada R$/t

Média Ponderada R$/kg

Média Final

Resíduo



ANEXO B 

Tabela 19 – Resultados Financeiros da Gama para o Cenário C01   

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANO01 ANO02 ANO03 ANO04 ANO05 ANO06 ANO07 ANO08 ANO09 ANO10
Número de PEVS em Operação 97                       215                     501                     981                     1.671                  2.584                  3.731                  5.120                  6.760                  8.656                  

Média Volume/PEV (Kg) 4.453                  4.453                  4.453                  4.453                  4.453                  4.453                  4.453                  4.453                  4.453                  4.453                  

Volume PCR Anual (Ton) 5.183                  11.489                26.771                52.421                89.292                138.079              199.370              273.592              361.227              462.542              

(+) [A] Receita de vendas 5.683.121 9.969.434 24.324.404 50.883.866 90.593.983 144.598.047 213.694.238 298.534.417 399.600.467 515.559.410

(-) [B] Deduções (Impostos) 996.295 1.700.994 3.948.737 7.919.385 13.731.108 21.526.085 31.495.280 43.874.104 58.676.825 75.915.133

Receita Líquida de Vendas 4.686.826 8.268.440 20.375.667 42.964.480 76.862.875 123.071.962 182.198.957 254.660.312 340.923.642 439.644.277

(-) [C] Custos da Mercadoria Vendida 4.740.473 8.181.852 19.442.564 39.993.432 70.601.943 111.822.781 164.015.655 227.441.232 302.402.315 389.313.060

Margem de Contribuição -53.647 86.589 933.103 2.971.048 6.260.932 11.249.181 18.183.303 27.219.080 38.521.327 50.331.217

(-) [D] Despesas Operacionais 207.169 353.704 821.099 1.646.754 2.855.241 4.476.125 6.549.116 9.123.163 12.201.235 15.785.762

Resultado Operacional -260.816 -267.115 112.004 1.324.294 3.405.691 6.773.056 11.634.187 18.095.916 26.320.092 34.545.456

(-) [E] IR / CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Líquido após IR / CSLL -260.816 -267.115 112.004 1.324.294 3.405.691 6.773.056 11.634.187 18.095.916 26.320.092 34.545.456

LUCRATIVIDADE -4,59% -2,68% 0,46% 2,60% 3,76% 4,68% 5,44% 6,06% 6,59% 6,70%

LUCRATIVIDADE ACUMULADA -4,59% -3,37% -1,04% 1,00% 2,38% 3,40% 4,21% 4,87% 5,42% 5,80%

LUCRO POR KG/COLETADO -R$ 0,053 -R$ 0,034 R$ 0,003 R$ 0,031 R$ 0,045 R$ 0,057 R$ 0,066 R$ 0,074 R$ 0,080 R$ 0,082

(-) [F] Investimentos Totais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Resultante -260.816 -267.115 112.004 1.324.294 3.405.691 6.773.056 11.634.187 18.095.916 26.320.092 34.545.456

ANÁLISE FINANCEIRA & OPERACIONAL

-260.816 -527.931 -415.927 908.367 4.314.057 11.087.113 22.721.301 40.817.217 67.137.309 101.682.765

PAYBACK NO ANO: ANO04

TEMPO PARA O PAYBACK: 3/10

      TMA 

-260.816 -245.623 94.705 1.029.667 2.434.939 4.452.853 7.033.321 10.059.484 13.454.057 16.237.813

-260.816 -506.439 -411.734 617.933 3.052.872 7.505.725 14.539.046 24.598.531 38.052.588 54.290.401

PAYBACK DESCONTADO NO ANO: ANO04

TEMPO PARA O PAYBACK DESCONTADO: 3/10

Taxa Interna de Retorno (TIR) 149,25% NA NA NA 50,45% 101,94% 126,51% 138,62% 144,69% 147,77% 149,25%

Valor Presente Líquido Anualizado (VPLA) R$ 8.366.675 -283.638 -286.919 -161.933 189.691 779.786 1.660.723 2.864.582 4.403.114 6.282.764 8.366.675

RESULTADOS DO CENÁRIO C01 (Anual)

Fluxo de Caixa Resultante Acumulado

Valor Presente Líquido (VPL) Acumulado

Valor Presente do Fluxo de Caixa Resultante
8,75%

Volume Resíduos Anual (Ton)
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ANEXO C 

Tabela 20 – Resultados Financeiros da Gama para o Cenário C02 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANO01 ANO02 ANO03 ANO04 ANO05 ANO06 ANO07 ANO08 ANO09 ANO10
Número de PEVS em Operação 90                       90                       96                       185                     310                     469                     665                     895                     1.160                  1.459                  

Média Volume/PEV (Kg) 10.573                22.573                23.053                23.533                24.013                24.493                24.973                25.453                25.933                26.413                

Volume PCR Anual (Ton) 11.419                24.379                26.557                52.243                89.328                137.847              199.285              273.365              360.987              462.439              

(+) [A] Receita de vendas 5.458.514 5.044.200 5.581.822 9.854.095 17.678.398 28.173.936 41.530.404 57.688.796 76.673.841 98.441.954

(-) [B] Deduções (Impostos) 977.329 965.664 954.615 1.502.743 2.561.279 3.934.592 5.651.442 7.723.471 10.137.505 12.877.241

Receita Líquida de Vendas 4.481.185 4.078.536 4.627.207 8.351.352 15.117.119 24.239.344 35.878.962 49.965.325 66.536.336 85.564.713

(-) [C] Custos da Mercadoria Vendida 5.474.953 9.431.049 11.251.623 18.474.199 32.462.504 50.920.650 73.961.328 101.305.954 133.042.955 169.375.956

Margem de Contribuição -993.768 -5.352.513 -6.624.416 -10.122.847 -17.345.386 -26.681.306 -38.082.365 -51.340.628 -66.506.618 -83.811.243

(-) [D] Despesas Operacionais 203.225 200.800 198.502 312.480 532.591 818.157 1.175.159 1.606.015 2.107.989 2.677.688

Resultado Operacional -1.196.993 -5.553.312 -6.822.918 -10.435.327 -17.877.977 -27.499.463 -39.257.524 -52.946.644 -68.614.607 -86.488.931

(-) [E] IR / CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Líquido após IR / CSLL -1.196.993 -5.553.312 -6.822.918 -10.435.327 -17.877.977 -27.499.463 -39.257.524 -52.946.644 -68.614.607 -86.488.931

LUCRATIVIDADE -21,93% -110,09% -122,23% -105,90% -101,13% -97,61% -94,53% -91,78% -89,49% -87,86%

LUCRATIVIDADE ACUMULADA -21,93% -64,27% -84,39% -92,56% -96,03% -96,65% -95,87% -94,49% -92,94% -91,50%

LUCRO POR KG/COLETADO -R$ 0,135 -R$ 0,283 -R$ 0,272 -R$ 0,250 -R$ 0,240 -R$ 0,232 -R$ 0,224 -R$ 0,217 -R$ 0,210 -R$ 0,204

(-) [F] Investimentos Totais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Resultante -1.196.993 -5.553.312 -6.822.918 -10.435.327 -17.877.977 -27.499.463 -39.257.524 -52.946.644 -68.614.607 -86.488.931

ANÁLISE FINANCEIRA & OPERACIONAL

-1.196.993 -6.750.306 -13.573.224 -24.008.551 -41.886.528 -69.385.992 -108.643.516 -161.590.159 -230.204.767 -316.693.698

PAYBACK NO ANO: #N/A

TEMPO PARA O PAYBACK: 10/10

      TMA 

-1.196.993 -5.106.494 -5.769.147 -8.113.687 -12.782.074 -18.079.145 -23.732.709 -29.432.935 -35.073.770 -40.653.425

-1.196.993 -6.303.488 -12.072.635 -20.186.322 -32.968.396 -51.047.541 -74.780.250 -104.213.185 -139.286.956 -179.940.381

PAYBACK DESCONTADO NO ANO: #N/A

TEMPO PARA O PAYBACK DESCONTADO: 10/10

Taxa Interna de Retorno (TIR) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Valor Presente Líquido Anualizado (VPLA) -R$ 27.730.550 -1.301.730 -3.571.190 -4.748.116 -6.196.728 -8.421.016 -11.294.821 -14.733.715 -18.654.062 -22.997.308 -27.730.550 

RESULTADOS DO CENÁRIO C02 (Anual)

Fluxo de Caixa Resultante Acumulado

Valor Presente Líquido (VPL) Acumulado

Valor Presente do Fluxo de Caixa Resultante
8,75%

Volume Resíduos Anual (Ton)
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ANEXO D 

Tabela 21 – Resultados Financeiros da Gama para o Cenário C03 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANO01 ANO02 ANO03 ANO04 ANO05 ANO06 ANO07 ANO08 ANO09 ANO10
Número de PEVS em Operação 90                       90                       96                       185                     310                     469                     665                     895                     1.160                  1.459                  

Média Volume/PEV (Kg) 10.573                22.573                23.053                23.533                24.013                24.493                24.973                25.453                25.933                26.413                

Volume PCR Anual (Ton) 11.419                24.379                26.557                52.243                89.328                137.847              199.285              273.365              360.987              462.439              

(+) [A] Receita de vendas 5.637.447 7.614.701 11.743.534 19.282.218 31.475.795 45.623.377 60.978.983 76.774.892 93.540.263 112.341.078

(-) [B] Deduções (Impostos) 968.476 857.239 652.310 743.234 1.004.759 1.320.679 1.749.208 2.355.209 3.091.348 3.926.808

Receita Líquida de Vendas 4.668.971 6.757.462 11.091.224 18.538.984 30.471.037 44.302.698 59.229.775 74.419.683 90.448.915 108.414.270

(-) [C] Custos da Mercadoria Vendida 5.464.169 9.226.574 10.546.815 16.225.797 26.444.483 37.991.586 50.013.399 61.667.642 73.522.613 86.675.364

Margem de Contribuição -795.198 -2.469.112 544.409 2.313.187 4.026.554 6.311.112 9.216.376 12.752.042 16.926.302 21.738.905

(-) [D] Despesas Operacionais 201.385 178.254 135.641 154.548 208.929 274.621 363.730 489.741 642.814 816.539

Resultado Operacional -996.582 -2.647.366 408.768 2.158.639 3.817.625 6.036.491 8.852.647 12.262.300 16.283.489 20.922.366

(-) [E] IR / CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Líquido após IR / CSLL -996.582 -2.647.366 408.768 2.158.639 3.817.625 6.036.491 8.852.647 12.262.300 16.283.489 20.922.366

LUCRATIVIDADE -17,68% -34,77% 3,48% 11,19% 12,13% 13,23% 14,52% 15,97% 17,41% 18,62%

LUCRATIVIDADE ACUMULADA -17,68% -27,50% -12,94% -2,43% 3,62% 7,23% 9,67% 11,54% 13,09% 14,43%

LUCRO POR KG/COLETADO -R$ 0,113 -R$ 0,142 R$ 0,015 R$ 0,052 R$ 0,051 R$ 0,051 R$ 0,051 R$ 0,050 R$ 0,050 R$ 0,049

(-) [F] Investimentos Totais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Resultante -996.582 -2.647.366 408.768 2.158.639 3.817.625 6.036.491 8.852.647 12.262.300 16.283.489 20.922.366

ANÁLISE FINANCEIRA & OPERACIONAL

-996.582 -3.643.948 -3.235.180 -1.076.541 2.741.084 8.777.575 17.630.222 29.892.523 46.176.011 67.098.377

PAYBACK NO ANO: ANO05

TEMPO PARA O PAYBACK: 4/10

      TMA 

-996.582 -2.434.359 345.636 1.678.388 2.729.457 3.968.608 5.351.771 6.816.589 8.323.641 9.834.390

-996.582 -3.430.942 -3.085.306 -1.406.918 1.322.538 5.291.146 10.642.918 17.459.507 25.783.147 35.617.537

PAYBACK DESCONTADO NO ANO: ANO05

TEMPO PARA O PAYBACK DESCONTADO: 4/10

Taxa Interna de Retorno (TIR) 69,78% NA NA NA -15,30% 22,28% 43,19% 55,30% 62,54% 66,99% 69,78%

Valor Presente Líquido Anualizado (VPLA) R$ 5.489.006 -1.083.783 -1.943.772 -1.213.438 -431.891 337.812 1.170.723 2.096.940 3.125.235 4.256.989 5.489.006

RESULTADOS DO CENÁRIO C03 (Anual)

Fluxo de Caixa Resultante Acumulado

Valor Presente Líquido (VPL) Acumulado

Valor Presente do Fluxo de Caixa Resultante
8,75%

Volume Resíduos Anual (Ton)
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ANEXO E 

Tabela 22 – Análise de Sensibilidade para o Investimento Total Necessário no Cenário C04 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50%

0,50R$    247,3R$  60,2R$  177,4R$  31,0R$  112,8R$   20,8R$  59,6R$   15,6R$  38,8R$   13,0R$  29,3R$   10,4R$      23,6R$   9,6R$        20,2R$   8,9R$        18,0R$   8,2R$        15,8R$   7,5R$        13,9R$   6,8R$        13,2R$   6,1R$        12,6R$   5,6R$        11,9R$   5,4R$        11,3R$   5,3R$        

1,00R$    247,8R$  60,7R$  177,9R$  31,5R$  113,3R$   21,3R$  60,1R$   16,1R$  39,3R$   13,5R$  29,8R$   10,9R$      24,1R$   10,1R$      20,7R$   9,4R$        18,5R$   8,7R$        16,3R$   8,0R$        14,4R$   7,3R$        13,7R$   6,6R$        13,1R$   6,1R$        12,4R$   5,9R$        11,8R$   5,8R$        

1,50R$    248,3R$  61,2R$  178,4R$  32,0R$  113,8R$   21,8R$  60,6R$   16,6R$  39,8R$   14,0R$  30,3R$   11,4R$      24,6R$   10,6R$      21,2R$   9,9R$        19,0R$   9,2R$        16,8R$   8,5R$        14,9R$   7,8R$        14,2R$   7,1R$        13,6R$   6,6R$        12,9R$   6,4R$        12,3R$   6,3R$        

2,00R$    248,8R$  61,7R$  178,9R$  32,5R$  114,3R$   22,3R$  61,1R$   17,1R$  40,3R$   14,5R$  30,8R$   11,9R$      25,1R$   11,1R$      21,7R$   10,4R$      19,5R$   9,7R$        17,3R$   9,0R$        15,4R$   8,3R$        14,7R$   7,6R$        14,1R$   7,1R$        13,4R$   6,9R$        12,8R$   6,8R$        

2,50R$    249,3R$  62,2R$  179,4R$  33,0R$  114,8R$   22,8R$  61,6R$   17,6R$  40,8R$   15,0R$  31,3R$   12,4R$      25,6R$   11,6R$      22,2R$   10,9R$      20,0R$   10,2R$      17,8R$   9,5R$        15,9R$   8,8R$        15,2R$   8,1R$        14,6R$   7,6R$        13,9R$   7,4R$        13,3R$   7,3R$        

3,00R$    249,8R$  62,7R$  179,9R$  33,5R$  115,3R$   23,3R$  62,1R$   18,1R$  41,3R$   15,5R$  31,8R$   12,9R$      26,1R$   12,1R$      22,7R$   11,4R$      20,5R$   10,7R$      18,3R$   10,0R$      16,4R$   9,3R$        15,7R$   8,6R$        15,1R$   8,1R$        14,4R$   7,9R$        13,8R$   7,8R$        

3,50R$    250,3R$  63,2R$  180,4R$  34,0R$  115,8R$   23,8R$  62,6R$   18,6R$  41,8R$   16,0R$  32,3R$   13,4R$      26,6R$   12,6R$      23,2R$   11,9R$      21,0R$   11,2R$      18,8R$   10,5R$      16,9R$   9,8R$        16,2R$   9,1R$        15,6R$   8,6R$        14,9R$   8,4R$        14,3R$   8,3R$        

4,00R$    250,8R$  63,7R$  180,9R$  34,5R$  116,3R$   24,3R$  63,1R$   19,1R$  42,3R$   16,5R$  32,8R$   13,9R$      27,1R$   13,1R$      23,7R$   12,4R$      21,5R$   11,7R$      19,3R$   11,0R$      17,4R$   10,3R$      16,7R$   9,6R$        16,1R$   9,1R$        15,4R$   8,9R$        14,8R$   8,8R$        

4,50R$    251,3R$  64,2R$  181,4R$  35,0R$  116,8R$   24,8R$  63,6R$   19,6R$  42,8R$   17,0R$  33,3R$   14,4R$      27,6R$   13,6R$      24,2R$   12,9R$      22,0R$   12,2R$      19,8R$   11,5R$      17,9R$   10,8R$      17,2R$   10,1R$      16,6R$   9,6R$        15,9R$   9,4R$        15,3R$   9,3R$        

5,00R$    251,8R$  64,7R$  181,9R$  35,5R$  117,3R$   25,3R$  64,1R$   20,1R$  43,3R$   17,5R$  33,8R$   14,9R$      28,1R$   14,1R$      24,7R$   13,4R$      22,5R$   12,7R$      20,3R$   12,0R$      18,4R$   11,3R$      17,7R$   10,6R$      17,1R$   10,1R$      16,4R$   9,9R$        15,8R$   9,8R$        

5,50R$    252,3R$  65,2R$  182,4R$  36,0R$  117,8R$   25,8R$  64,6R$   20,6R$  43,8R$   18,0R$  34,3R$   15,4R$      28,6R$   14,6R$      25,2R$   13,9R$      23,0R$   13,2R$      20,8R$   12,5R$      18,9R$   11,8R$      18,2R$   11,1R$      17,6R$   10,6R$      16,9R$   10,4R$      16,3R$   10,3R$      

6,00R$    252,8R$  65,7R$  182,9R$  36,5R$  118,3R$   26,3R$  65,1R$   21,1R$  44,3R$   18,5R$  34,8R$   15,9R$      29,1R$   15,1R$      25,7R$   14,4R$      23,5R$   13,7R$      21,3R$   13,0R$      19,4R$   12,3R$      18,7R$   11,6R$      18,1R$   11,1R$      17,4R$   10,9R$      16,8R$   10,8R$      

6,50R$    253,3R$  66,2R$  183,4R$  37,0R$  118,8R$   26,8R$  65,6R$   21,6R$  44,8R$   19,0R$  35,3R$   16,4R$      29,6R$   15,6R$      26,2R$   14,9R$      24,0R$   14,2R$      21,8R$   13,5R$      19,9R$   12,8R$      19,2R$   12,1R$      18,6R$   11,6R$      17,9R$   11,4R$      17,3R$   11,3R$      

7,00R$    253,8R$  66,7R$  183,9R$  37,5R$  119,3R$   27,3R$  66,1R$   22,1R$  45,3R$   19,5R$  35,8R$   16,9R$      30,1R$   16,1R$      26,7R$   15,4R$      24,5R$   14,7R$      22,3R$   14,0R$      20,4R$   13,3R$      19,7R$   12,6R$      19,1R$   12,1R$      18,4R$   11,9R$      17,8R$   11,8R$      

7,50R$    254,3R$  67,2R$  184,4R$  38,0R$  119,8R$   27,8R$  66,6R$   22,6R$  45,8R$   20,0R$  36,3R$   17,4R$      30,6R$   16,6R$      27,2R$   15,9R$      25,0R$   15,2R$      22,8R$   14,5R$      20,9R$   13,8R$      20,2R$   13,1R$      19,6R$   12,6R$      18,9R$   12,4R$      18,3R$   12,3R$      

8,00R$    254,8R$  67,7R$  184,9R$  38,5R$  120,3R$   28,3R$  67,1R$   23,1R$  46,3R$   20,5R$  36,8R$   17,9R$      31,1R$   17,1R$      27,7R$   16,4R$      25,5R$   15,7R$      23,3R$   15,0R$      21,4R$   14,3R$      20,7R$   13,6R$      20,1R$   13,1R$      19,4R$   12,9R$      18,8R$   12,8R$      

8,50R$    255,3R$  68,2R$  185,4R$  39,0R$  120,8R$   28,8R$  67,6R$   23,6R$  46,8R$   21,0R$  37,3R$   18,4R$      31,6R$   17,6R$      28,2R$   16,9R$      26,0R$   16,2R$      23,8R$   15,5R$      21,9R$   14,8R$      21,2R$   14,1R$      20,6R$   13,6R$      19,9R$   13,4R$      19,3R$   13,3R$      

9,00R$    255,8R$  68,7R$  185,9R$  39,5R$  121,3R$   29,3R$  68,1R$   24,1R$  47,3R$   21,5R$  37,8R$   18,9R$      32,1R$   18,1R$      28,7R$   17,4R$      26,5R$   16,7R$      24,3R$   16,0R$      22,4R$   15,3R$      21,7R$   14,6R$      21,1R$   14,1R$      20,4R$   13,9R$      19,8R$   13,8R$      

9,50R$    256,3R$  69,2R$  186,4R$  40,0R$  121,8R$   29,8R$  68,6R$   24,6R$  47,8R$   22,0R$  38,3R$   19,4R$      32,6R$   18,6R$      29,2R$   17,9R$      27,0R$   17,2R$      24,8R$   16,5R$      22,9R$   15,8R$      22,2R$   15,1R$      21,6R$   14,6R$      20,9R$   14,4R$      20,3R$   14,3R$      

10,00R$  256,8R$  69,7R$  186,9R$  40,5R$  122,3R$   30,3R$  69,1R$   25,1R$  48,3R$   22,5R$  38,8R$   19,9R$      33,1R$   19,1R$      29,7R$   18,4R$      27,5R$   17,7R$      25,3R$   17,0R$      23,4R$   16,3R$      22,7R$   15,6R$      22,1R$   15,1R$      21,4R$   14,9R$      20,8R$   14,8R$      

10,50R$  257,3R$  70,2R$  187,4R$  41,0R$  122,8R$   30,8R$  69,6R$   25,6R$  48,8R$   23,0R$  39,3R$   20,4R$      33,6R$   19,6R$      30,2R$   18,9R$      28,0R$   18,2R$      25,8R$   17,5R$      23,9R$   16,8R$      23,2R$   16,1R$      22,6R$   15,6R$      21,9R$   15,4R$      21,3R$   15,3R$      

11,00R$  257,8R$  70,7R$  187,9R$  41,5R$  123,3R$   31,3R$  70,1R$   26,1R$  49,3R$   23,5R$  39,8R$   20,9R$      34,1R$   20,1R$      30,7R$   19,4R$      28,5R$   18,7R$      26,3R$   18,0R$      24,4R$   17,3R$      23,7R$   16,6R$      23,1R$   16,1R$      22,4R$   15,9R$      21,8R$   15,8R$      

11,50R$  258,3R$  71,2R$  188,4R$  42,0R$  123,8R$   31,8R$  70,6R$   26,6R$  49,8R$   24,0R$  40,3R$   21,4R$      34,6R$   20,6R$      31,2R$   19,9R$      29,0R$   19,2R$      26,8R$   18,5R$      24,9R$   17,8R$      24,2R$   17,1R$      23,6R$   16,6R$      22,9R$   16,4R$      22,3R$   16,3R$      

12,00R$  258,8R$  71,7R$  188,9R$  42,5R$  124,3R$   32,3R$  71,1R$   27,1R$  50,3R$   24,5R$  40,8R$   21,9R$      35,1R$   21,1R$      31,7R$   20,4R$      29,5R$   19,7R$      27,3R$   19,0R$      25,4R$   18,3R$      24,7R$   17,6R$      24,1R$   17,1R$      23,4R$   16,9R$      22,8R$   16,8R$      

12,50R$  259,3R$  72,2R$  189,4R$  43,0R$  124,8R$   32,8R$  71,6R$   27,6R$  50,8R$   25,0R$  41,3R$   22,4R$      35,6R$   21,6R$      32,2R$   20,9R$      30,0R$   20,2R$      27,8R$   19,5R$      25,9R$   18,8R$      25,2R$   18,1R$      24,6R$   17,6R$      23,9R$   17,4R$      23,3R$   17,3R$      

13,00R$  259,8R$  72,7R$  189,9R$  43,5R$  125,3R$   33,3R$  72,1R$   28,1R$  51,3R$   25,5R$  41,8R$   22,9R$      36,1R$   22,1R$      32,7R$   21,4R$      30,5R$   20,7R$      28,3R$   20,0R$      26,4R$   19,3R$      25,7R$   18,6R$      25,1R$   18,1R$      24,4R$   17,9R$      23,8R$   17,8R$      

13,50R$  260,3R$  73,2R$  190,4R$  44,0R$  125,8R$   33,8R$  72,6R$   28,6R$  51,8R$   26,0R$  42,3R$   23,4R$      36,6R$   22,6R$      33,2R$   21,9R$      31,0R$   21,2R$      28,8R$   20,5R$      26,9R$   19,8R$      26,2R$   19,1R$      25,6R$   18,6R$      24,9R$   18,4R$      24,3R$   18,3R$      

14,00R$  260,8R$  73,7R$  190,9R$  44,5R$  126,3R$   34,3R$  73,1R$   29,1R$  52,3R$   26,5R$  42,8R$   23,9R$      37,1R$   23,1R$      33,7R$   22,4R$      31,5R$   21,7R$      29,3R$   21,0R$      27,4R$   20,3R$      26,7R$   19,6R$      26,1R$   19,1R$      25,4R$   18,9R$      24,8R$   18,8R$      
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Tabela 23 – Análise de Sensibilidade para o VPL Acumulado em 10 anos no Cenário C04 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50%

0,50R$    142,5-R$  39,0-R$  105,1-R$  1,7-R$     70,6-R$     32,9R$  38,6-R$   64,9R$  11,1-R$   93,5R$  3,2R$     114,3R$    10,8R$   130,9R$    15,5R$   145,1R$    18,8R$   157,7R$    21,1R$   169,1R$    23,0R$   179,5R$    24,4R$   189,1R$    25,6R$   198,0R$    26,5R$   206,1R$    27,3R$   213,8R$    

1,00R$    143,0-R$  39,5-R$  105,6-R$  2,2-R$     71,1-R$     32,4R$  39,1-R$   64,4R$  11,6-R$   93,0R$  2,7R$     113,8R$    10,3R$   130,4R$    15,0R$   144,6R$    18,3R$   157,2R$    20,6R$   168,6R$    22,5R$   179,0R$    23,9R$   188,6R$    25,1R$   197,5R$    26,0R$   205,6R$    26,8R$   213,3R$    

1,50R$    143,5-R$  40,0-R$  106,1-R$  2,7-R$     71,6-R$     31,9R$  39,6-R$   63,9R$  12,1-R$   92,5R$  2,2R$     113,3R$    9,8R$     129,9R$    14,5R$   144,1R$    17,8R$   156,7R$    20,1R$   168,1R$    22,0R$   178,5R$    23,4R$   188,1R$    24,6R$   197,0R$    25,5R$   205,1R$    26,3R$   212,8R$    

2,00R$    144,0-R$  40,5-R$  106,6-R$  3,2-R$     72,1-R$     31,4R$  40,1-R$   63,4R$  12,6-R$   92,0R$  1,7R$     112,8R$    9,3R$     129,4R$    14,0R$   143,6R$    17,3R$   156,2R$    19,6R$   167,6R$    21,5R$   178,0R$    22,9R$   187,6R$    24,1R$   196,5R$    25,0R$   204,6R$    25,8R$   212,3R$    

2,50R$    144,5-R$  41,0-R$  107,1-R$  3,7-R$     72,6-R$     30,9R$  40,6-R$   62,9R$  13,1-R$   91,5R$  1,2R$     112,3R$    8,8R$     128,9R$    13,5R$   143,1R$    16,8R$   155,7R$    19,1R$   167,1R$    21,0R$   177,5R$    22,4R$   187,1R$    23,6R$   196,0R$    24,5R$   204,1R$    25,3R$   211,8R$    

3,00R$    145,0-R$  41,5-R$  107,6-R$  4,2-R$     73,1-R$     30,4R$  41,1-R$   62,4R$  13,6-R$   91,0R$  0,7R$     111,8R$    8,3R$     128,4R$    13,0R$   142,6R$    16,3R$   155,2R$    18,6R$   166,6R$    20,5R$   177,0R$    21,9R$   186,6R$    23,1R$   195,5R$    24,0R$   203,6R$    24,8R$   211,3R$    

3,50R$    145,5-R$  42,0-R$  108,1-R$  4,7-R$     73,6-R$     29,9R$  41,6-R$   61,9R$  14,1-R$   90,5R$  0,2R$     111,3R$    7,8R$     127,9R$    12,5R$   142,1R$    15,8R$   154,7R$    18,1R$   166,1R$    20,0R$   176,5R$    21,4R$   186,1R$    22,6R$   195,0R$    23,5R$   203,1R$    24,3R$   210,8R$    

4,00R$    146,0-R$  42,5-R$  108,6-R$  5,2-R$     74,1-R$     29,4R$  42,1-R$   61,4R$  14,6-R$   90,0R$  0,3-R$     110,8R$    7,3R$     127,4R$    12,0R$   141,6R$    15,3R$   154,2R$    17,6R$   165,6R$    19,5R$   176,0R$    20,9R$   185,6R$    22,1R$   194,5R$    23,0R$   202,6R$    23,8R$   210,3R$    

4,50R$    146,5-R$  43,0-R$  109,1-R$  5,7-R$     74,6-R$     28,9R$  42,6-R$   60,9R$  15,1-R$   89,5R$  0,8-R$     110,3R$    6,8R$     126,9R$    11,5R$   141,1R$    14,8R$   153,7R$    17,1R$   165,1R$    19,0R$   175,5R$    20,4R$   185,1R$    21,6R$   194,0R$    22,5R$   202,1R$    23,3R$   209,8R$    

5,00R$    147,0-R$  43,5-R$  109,6-R$  6,2-R$     75,1-R$     28,4R$  43,1-R$   60,4R$  15,6-R$   89,0R$  1,3-R$     109,8R$    6,3R$     126,4R$    11,0R$   140,6R$    14,3R$   153,2R$    16,6R$   164,6R$    18,5R$   175,0R$    19,9R$   184,6R$    21,1R$   193,5R$    22,0R$   201,6R$    22,8R$   209,3R$    

5,50R$    147,5-R$  44,0-R$  110,1-R$  6,7-R$     75,6-R$     27,9R$  43,6-R$   59,9R$  16,1-R$   88,5R$  1,8-R$     109,3R$    5,8R$     125,9R$    10,5R$   140,1R$    13,8R$   152,7R$    16,1R$   164,1R$    18,0R$   174,5R$    19,4R$   184,1R$    20,6R$   193,0R$    21,5R$   201,1R$    22,3R$   208,8R$    

6,00R$    148,0-R$  44,5-R$  110,6-R$  7,2-R$     76,1-R$     27,4R$  44,1-R$   59,4R$  16,6-R$   88,0R$  2,3-R$     108,8R$    5,3R$     125,4R$    10,0R$   139,6R$    13,3R$   152,2R$    15,6R$   163,6R$    17,5R$   174,0R$    18,9R$   183,6R$    20,1R$   192,5R$    21,0R$   200,6R$    21,8R$   208,3R$    

6,50R$    148,5-R$  45,0-R$  111,1-R$  7,7-R$     76,6-R$     26,9R$  44,6-R$   58,9R$  17,1-R$   87,5R$  2,8-R$     108,3R$    4,8R$     124,9R$    9,5R$     139,1R$    12,8R$   151,7R$    15,1R$   163,1R$    17,0R$   173,5R$    18,4R$   183,1R$    19,6R$   192,0R$    20,5R$   200,1R$    21,3R$   207,8R$    

7,00R$    149,0-R$  45,5-R$  111,6-R$  8,2-R$     77,1-R$     26,4R$  45,1-R$   58,4R$  17,6-R$   87,0R$  3,3-R$     107,8R$    4,3R$     124,4R$    9,0R$     138,6R$    12,3R$   151,2R$    14,6R$   162,6R$    16,5R$   173,0R$    17,9R$   182,6R$    19,1R$   191,5R$    20,0R$   199,6R$    20,8R$   207,3R$    

7,50R$    149,5-R$  46,0-R$  112,1-R$  8,7-R$     77,6-R$     25,9R$  45,6-R$   57,9R$  18,1-R$   86,5R$  3,8-R$     107,3R$    3,8R$     123,9R$    8,5R$     138,1R$    11,8R$   150,7R$    14,1R$   162,1R$    16,0R$   172,5R$    17,4R$   182,1R$    18,6R$   191,0R$    19,5R$   199,1R$    20,3R$   206,8R$    

8,00R$    150,0-R$  46,5-R$  112,6-R$  9,2-R$     78,1-R$     25,4R$  46,1-R$   57,4R$  18,6-R$   86,0R$  4,3-R$     106,8R$    3,3R$     123,4R$    8,0R$     137,6R$    11,3R$   150,2R$    13,6R$   161,6R$    15,5R$   172,0R$    16,9R$   181,6R$    18,1R$   190,5R$    19,0R$   198,6R$    19,8R$   206,3R$    

8,50R$    150,5-R$  47,0-R$  113,1-R$  9,7-R$     78,6-R$     24,9R$  46,6-R$   56,9R$  19,1-R$   85,5R$  4,8-R$     106,3R$    2,8R$     122,9R$    7,5R$     137,1R$    10,8R$   149,7R$    13,1R$   161,1R$    15,0R$   171,5R$    16,4R$   181,1R$    17,6R$   190,0R$    18,5R$   198,1R$    19,3R$   205,8R$    

9,00R$    151,0-R$  47,5-R$  113,6-R$  10,2-R$  79,1-R$     24,4R$  47,1-R$   56,4R$  19,6-R$   85,0R$  5,3-R$     105,8R$    2,3R$     122,4R$    7,0R$     136,6R$    10,3R$   149,2R$    12,6R$   160,6R$    14,5R$   171,0R$    15,9R$   180,6R$    17,1R$   189,5R$    18,0R$   197,6R$    18,8R$   205,3R$    

9,50R$    151,5-R$  48,0-R$  114,1-R$  10,7-R$  79,6-R$     23,9R$  47,6-R$   55,9R$  20,1-R$   84,5R$  5,8-R$     105,3R$    1,8R$     121,9R$    6,5R$     136,1R$    9,8R$     148,7R$    12,1R$   160,1R$    14,0R$   170,5R$    15,4R$   180,1R$    16,6R$   189,0R$    17,5R$   197,1R$    18,3R$   204,8R$    

10,00R$  152,0-R$  48,5-R$  114,6-R$  11,2-R$  80,1-R$     23,4R$  48,1-R$   55,4R$  20,6-R$   84,0R$  6,3-R$     104,8R$    1,3R$     121,4R$    6,0R$     135,6R$    9,3R$     148,2R$    11,6R$   159,6R$    13,5R$   170,0R$    14,9R$   179,6R$    16,1R$   188,5R$    17,0R$   196,6R$    17,8R$   204,3R$    

10,50R$  152,5-R$  49,0-R$  115,1-R$  11,7-R$  80,6-R$     22,9R$  48,6-R$   54,9R$  21,1-R$   83,5R$  6,8-R$     104,3R$    0,8R$     120,9R$    5,5R$     135,1R$    8,8R$     147,7R$    11,1R$   159,1R$    13,0R$   169,5R$    14,4R$   179,1R$    15,6R$   188,0R$    16,5R$   196,1R$    17,3R$   203,8R$    

11,00R$  153,0-R$  49,5-R$  115,6-R$  12,2-R$  81,1-R$     22,4R$  49,1-R$   54,4R$  21,6-R$   83,0R$  7,3-R$     103,8R$    0,3R$     120,4R$    5,0R$     134,6R$    8,3R$     147,2R$    10,6R$   158,6R$    12,5R$   169,0R$    13,9R$   178,6R$    15,1R$   187,5R$    16,0R$   195,6R$    16,8R$   203,3R$    

11,50R$  153,5-R$  50,0-R$  116,1-R$  12,7-R$  81,6-R$     21,9R$  49,6-R$   53,9R$  22,1-R$   82,5R$  7,8-R$     103,3R$    0,2-R$     119,9R$    4,5R$     134,1R$    7,8R$     146,7R$    10,1R$   158,1R$    12,0R$   168,5R$    13,4R$   178,1R$    14,6R$   187,0R$    15,5R$   195,1R$    16,3R$   202,8R$    

12,00R$  154,0-R$  50,5-R$  116,6-R$  13,2-R$  82,1-R$     21,4R$  50,1-R$   53,4R$  22,6-R$   82,0R$  8,3-R$     102,8R$    0,7-R$     119,4R$    4,0R$     133,6R$    7,3R$     146,2R$    9,6R$     157,6R$    11,5R$   168,0R$    12,9R$   177,6R$    14,1R$   186,5R$    15,0R$   194,6R$    15,8R$   202,3R$    

12,50R$  154,5-R$  51,0-R$  117,1-R$  13,7-R$  82,6-R$     20,9R$  50,6-R$   52,9R$  23,1-R$   81,5R$  8,8-R$     102,3R$    1,2-R$     118,9R$    3,5R$     133,1R$    6,8R$     145,7R$    9,1R$     157,1R$    11,0R$   167,5R$    12,4R$   177,1R$    13,6R$   186,0R$    14,5R$   194,1R$    15,3R$   201,8R$    

13,00R$  155,0-R$  51,5-R$  117,6-R$  14,2-R$  83,1-R$     20,4R$  51,1-R$   52,4R$  23,6-R$   81,0R$  9,3-R$     101,8R$    1,7-R$     118,4R$    3,0R$     132,6R$    6,3R$     145,2R$    8,6R$     156,6R$    10,5R$   167,0R$    11,9R$   176,6R$    13,1R$   185,5R$    14,0R$   193,6R$    14,8R$   201,3R$    

13,50R$  155,5-R$  52,0-R$  118,1-R$  14,7-R$  83,6-R$     19,9R$  51,6-R$   51,9R$  24,1-R$   80,5R$  9,8-R$     101,3R$    2,2-R$     117,9R$    2,5R$     132,1R$    5,8R$     144,7R$    8,1R$     156,1R$    10,0R$   166,5R$    11,4R$   176,1R$    12,6R$   185,0R$    13,5R$   193,1R$    14,3R$   200,8R$    

14,00R$  156,0-R$  52,5-R$  118,6-R$  15,2-R$  84,1-R$     19,4R$  52,1-R$   51,4R$  24,6-R$   80,0R$  10,3-R$   100,8R$    2,7-R$     117,4R$    2,0R$     131,6R$    5,3R$     144,2R$    7,6R$     155,6R$    9,5R$     166,0R$    10,9R$   175,6R$    12,1R$   184,5R$    13,0R$   192,6R$    13,8R$   200,3R$    
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Tabela 24 – Análise de Sensibilidade para o Payback Descontado no Cenário C04 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50%

0,50R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          6            9             6            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             4            6             4            6             4            6             4            

1,00R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          6            9             6            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            7             4            7             4            6             4            6             4            

1,50R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          6            9             6            9             6            8             5            8             5            7             5            7             5            7             4            7             4            6             4            6             4            

2,00R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          6            9             6            9             6            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             4            7             4            6             4            

2,50R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          6            9             6            9             6            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             4            7             4            6             4            

3,00R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          6            9             6            9             6            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             5            7             4            7             4            

3,50R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             4            7             4            

4,00R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             4            7             4            

4,50R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             5            7             4            

5,00R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             5            7             4            

5,50R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            8             6            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             5            

6,00R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            8             6            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             5            

6,50R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            7             5            

7,00R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            

7,50R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            7             5            

8,00R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            

8,50R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            7             5            7             5            

9,00R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            8             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            7             5            

9,50R$    10          10          10          10          10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            7             5            

10,00R$  10          10          10          10          10          9            10          8            10          7            10          6            9             6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            

10,50R$  10          10          10          10          10          9            10          8            10          7            10          6            9             6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            

11,00R$  10          10          10          10          10          9            10          8            10          7            10          6            9             6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            

11,50R$  10          10          10          10          10          9            10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            8             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            

12,00R$  10          10          10          10          10          9            10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            

12,50R$  10          10          10          10          10          9            10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            

13,00R$  10          10          10          10          10          9            10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            

13,50R$  10          10          10          10          10          9            10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            8             5            

14,00R$  10          10          10          10          10          9            10          8            10          7            10          7            10          6            9             6            9             6            9             6            9             6            8             5            8             5            8             5            8             5            
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