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Neste guia rápido, produzido 
com a participação de 
especialistas dos principais 
elos da economia circular, 
você pode conhecer melhor 
o tema, tirar suas 
dúvidas e, inclusive, 
entender o novo 
conceito de crédito 
de reciclagem.
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Conceitos Iniciais

Reaproveitar os recursos antes considerados como lixo em um novo ciclo de pro-
dução. Em vez de explorá-los e descartá-los, estes recursos podem gerar outros 
materiais, em um processo contínuo de reciclagem e reaproveitamento. 

Esta é a base do conceito da economia circular, que norteia a atuação da Papirus. 

Economia Circular e Logística Reversa de Embalagens

A economia circular caminha em conjunto com a logística reversa, que prevê a 
destinação correta dos resíduos para sua posterior reutilização no processo pro-
dutivo. 

A responsabilidade pela reciclagem das embalagens passa a ser compartilhada 
pelos fabricantes dos produtos, através da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Logística Reversa e Créditos de Reciclagem

O sistema de logística reversa por compensação é um processo que envolve os 
diversos elos da cadeia produtiva. No caso do papel, desde a produção de emba-
lagens e o envase dos produtos, até a ponta dos consumidores, que descartam 
esses materiais.

Catadores e cooperativas de reciclagem têm uma atuação importante para viabi-
lizar a coleta seletiva desses recursos.

Para entender este sistema em detalhes, continue lendo os próximos capítulos 
deste e-book.

Economia Circular
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I m p r e s s o  e m  
V i t a s o l i d  2 5 0  g /m 2

A Reciclagem Garantida Papirus + Polen é um 
projeto de economia circular que envolve 
todos os elos do mercado de embalagens. 
Nosso papelcartão gera créditos de 
reciclagem para as marcas e promove o 
desenvolvimento da infraestrutura de 
logística reversa.

Como Funciona?
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O consumidor é protagonista nesta etapa, destinando 
corretamente as embalagens após o uso. A consciên-
cia de que somente o lixo seco separado pode ser re-
ciclado é o passo inicial de todo o ciclo.

1) Descarte correto da embalagem

Os caminhões da coleta seletiva e os catadores reco-
lhem os resíduos recicláveis e direcionam aos galpões 
de reciclagem das cooperativas.

2) Coleta seletiva e catadores

A Polen certifica a venda das aparas para a Papirus no lan-
çamento das notas, através do sistema blockchain, ad-
quirindo o direito aos créditos de reciclagem provenien-
tes do pós-consumo. Nesse processo as Cooperativas 
além da venda das aparas, são remuneradas pelo direito 
do crédito de reciclagem.

4) Registro das notas pela Polen 
através de blockchain

A Papirus recicla as fibras de papel pós-consumo e 
pós-industrial e produz os seus cartões Vitacarta e 
Vitacycle. O resíduo pós-consumo utilizado na fabri-
cação permite aos proprietários das marcas adquiri-
rem os créditos de reciclagem.

5) Reciclagem pela Papirus e produção 
do papelcartão Vita

Os catadores são responsáveis pela coleta da maior 
parte do resíduo reciclado hoje no Brasil. Organizados 
na forma de cooperativas e operando em galpões de 
separação, eles fornecem as aparas de papel que vão 
virar embalagem novamente.

3) Cooperativas de reciclagem

Passo a passo
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Passo a passo

Embalam seus produtos com sustentabilidade e podem 
utilizar os créditos de reciclagem para atender a legisla-
ção de logística reversa. A inclusão do selo “Reciclagem 
Garantida pela Polen” ajuda a comunicar a economia cir-
cular para o consumidor final.

8) Proprietários das Marcas

Aqui a embalagem cumpre sua função protegendo o 
produto, criando comunicação visual no ponto de venda 
e viabilizando o fluxo da economia circular.

9) Distribuição e Varejo

O consumidor pode ler o QR Code impresso na emba-
lagem tendo acesso à rastreabilidade das fibras recicla-
das utilizadas na produção do papelcartão e conhecendo 
mais sobre as iniciativas de sustentabilidade das marcas. 
E tudo recomeça, com o descarte correto da embalagem.

10) Consumidor

As gráficas utilizam o papelcartão Papirus na fabrica-
ção das embalagens para os proprietários das marcas, 
com impressão e acabamentos.

6) Gráficas

São gerados na produção das embalagens e no envase 
nos brand owners. Esses resíduos realimentam o ciclo 
da economia circular. Sua reciclagem ajuda a suprir a ne-
cessidade por aparas de boa qualidade e diminui os im-
pactos ambientais nos aterros.

7) Resíduos pós-industriais
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A Reciclagem Garantida Papirus + Polen é um 
projeto de economia circular que conecta to-
dos os elos do mercado de embalagens atra-
vés de tecnologia, fechando o ciclo de sus-
tentabilidade. As cooperativas ganham novas 
possibilidades de receita, as gráficas diferen-
ciam seu produto, os proprietários das marcas 
atendem aos requisitos da logística reversa 
através dos créditos de reciclagem e o consu-
midor tem a rastreabilidade das embalagens 
na palma da mão.

Experiência 
de Realidade 
Aumentada

economia

circular

Acesse:
www.papirus.com/ra
no seu smartphone ou escaneie o QR Code acima 
para ver a experiência de realidade aumentada.

Autorize o uso da câmera e aponte para o marcador acima, aguarde o 
carregamento e veja a economia circular sair do papel!
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O que são créditos de reciclagem?
Os créditos de logística reversa são certificados que comprovam um serviço de 
logística reversa e a destinação adequada de uma certa quantidade de resíduos. 
Esses créditos são emitidos e vendidos por cooperativas de catadores e compra-
dos por empresas que são legalmente responsáveis pela realização da logística 
reversa (fabricantes e/ou importadores desses produtos). Os créditos funcionam 
como uma espécie de moeda digital que transforma, em ativos digitais, as infor-
mações contidas nas notas fiscais eletrônicas de venda de resíduos pós-consu-
mo para indústrias recicladoras, de forma totalmente rastreável e impossível de 
serem clonados. 

A Logística Reversa

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social ca-
racterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a via-
bilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destina-
ção ambientalmente adequada.

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 2010, as 
empresas são obrigadas a estruturar e implementar sistemas de logística re-
versa de embalagens em geral, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos. Portanto, todos os fabricantes, importadores, dis-
tribuidores e comerciantes de produtos comercializados em embalagens de pa-
pel, plásticas, metálicas ou de vidro, devem adotar a logística reversa.  

Impacto da Reciclagem

O papel é responsável por mais 
da metade de todo o volume 
recuperado pelas cooperativas 
e associações e destinado a 
reciclagem no Brasil. 

*Fonte: Anunário da Reciclagem An-
cat 2020, página 36 Gráficos 21 e 22, 
com dados de 2019.

Papel

191 mil ton

76

Plástico

52

28

Outros 
metais

4

Outros 
materiais

Vidro

3

Alumínio

Volume total recuperado por material pelas
cooperativas e associações no Brasil*
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Como funciona a compensacão?
O sistema de crédito de reciclagem é semelhante ao de crédito de carbono, em 
que as empresas podem adquirir créditos para zerar ou reduzir suas emissões de 
Gases de Efeito Estufa. Na cadeia do papel, cada quilo de apara de papel pós-
-consumo gera um crédito, que pode ser adquirido pelas marcas para compro-
varem que estão adequados à meta de reciclagem da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos.

Na Papirus, por exemplo, a proposta do programa inovador realizado pela empre-
sa junto à cleantech Polen é transferir esses créditos para os brand owners que 
utilizam o seu papelcartão, agregando valor para esses fabricantes de grandes 
marcas de consumo. A Papirus é a primeira empresa do setor de papelcartão 
a contar com essa metodologia para gerar créditos de reciclagem. O programa 
permite certificar e catalogar informações referentes à rastreabilidade e origem 
dos materiais reciclados recebidos das cooperativas e de outras fontes e trans-
formá-los em créditos de reciclagem. Os créditos são transferidos para os brand 
owners, que desta forma podem atestar seu compromisso com a sustentabilida-
de e a destinação correta das embalagens. 

Todo o processo atende às exigências de geração de créditos estipulada pelos 
órgãos competentes, e é realizado por meio de sistema blockchain, que garante 
maior rastreabilidade e transparência a todo o processo, sem o risco de qualquer 
alteração nos documentos comprobatórios. 

Como é feita a rastreabilidade dos resíduos 
no sistema de blockchain?

O processo de geração de créditos inicia-se com a homologação e auditoria de 
todas as cooperativas e fornecedores de materiais reciclados. Documentos como 
licenças ambientais e auditorias, fazem parte da relação de itens a serem cum-
pridos pelos operadores para fazerem parte do sistema. Após a homologação, é 
feita a catalogação de todas as notas fiscais emitidas pelas cooperativas nas 
vendas de aparas. As notas fiscais de pós-consumo irão gerar créditos de reci-
clagem no sistema de blockchain. Todo levantamento e catalogação das notas, o 
sistema de blockchain e o trabalho de certificação é feito diretamente pela Polen. 
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O que as cooperativas ganham?
No programa da Papirus realizado junto à cleantech Polen, as cooperativas ca-
dastradas recebem capacitações em diferentes aspectos, como saúde, segu-
rança do trabalho, gestão e desenvolvimento de negócios, para que possam atuar 
dentro das normas estabelecidas e ampliar seu volume de materiais comerciali-
záveis. 

As cooperativas, além de vender os resíduos pós consumo para a Papirus, re-
cebem remuneração adicional pela venda do direito da geração do crédito de 
logística reversa atrelado a cada nota fiscal gerada. Com essa remuneração adi-
cional podem melhorar seus processos internos, implantando melhorias estrutu-
rais ao longo do tempo.
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Como saber se uma embalagem    
     tem logística reversa?

A verificação poder ser feita através do selo da Polen, que poderá ser inserido 
nas embalagens produzidas, e que traz um QR Code por meio do qual é possí-
vel acessar os dados que mostram os índices de uso de material reciclado da 
cooperativa, entre outras informações relativas à sustentabilidade do ciclo de 
produção e ao ciclo de vida da embalagem. 

Escaneie o QR Code com 
seu smartphone para ver 
uma simulação de como 
funciona a interação 
da embalagem com os 
consumidores.
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Perguntas Frequentes em Vídeo (FAQ)
Preparamos uma série de vídeos com a Claudia Ferreira, do Portal do Papel, es-
clarecendo as principais dúvidas sobre tudo o que você leu até agora. Para ver os 
vídeos basta acessar o Canal do Youtube: Papirus - Somos Vita.
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Política Nacional de 
 Resíduos Sólidos

O objetivo da logística reversa é potencializar a 
reciclagem no País. É uma obrigação legal, que 
tem implantação gradual e progressiva. Desde 
agosto de 2010, está em vigor a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, que define responsabilida-
des compartilhadas pelo ciclo de vida dos produ-
tos. 

Há ainda 10 regulamentações estaduais sobre o 
tema, cujos prazos devem observados pelas em-
presas. E há contratos que regulam a logística re-
versa em setores específicos, como pneus, agro-
químicos, óleo lubrificante, entre outros.

Responsabilidade Compartilhada

Poder público, fabricantes, importadores, comerciantes e consumidores. Cada 
um desses agentes tem suas responsabilidades para minimizar o impacto da ge-
ração de resíduos. 

O sistema de logística reversa começa com o descarte a partir do consumidor, 
que tem a obrigação de fazer a devolução ou entrega do produto para o varejo ou 
o setor de distribuição. Já os comerciantes e distribuidores devem devolver os 
produtos aos fabricantes e importadores. E estes devem dar a destinação ade-
quada.

Fabricio Soler

Sócio responsável pelo Departamento 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade de 
Felsberg Advogados
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Política Nacional de 
 Resíduos Sólidos

Desafios

Há ainda muitos desafios para a logística reversa avançar no País. O primeiro é que 
todos devem assumir a sua responsabilidade para que, de fato, a legislação seja 
implementada.

É necessário isonomia, ou seja, que tanto importadores, distribuidores e comer-
ciantes tenham responsabilidade. E que a continuidade da operação das empre-
sas seja condicionada à implantação da logística reversa. Mas muitas ainda des-
conhecem suas obrigações nesse sentido. Também é preciso desburocratizar a 
logística reversa, e ter mecanismos tributários mais simplificados e diferenciados.

O fortalecimento das cooperativas de catadores de materiais recicláveis é outro 
ponto fundamental. Elas vêm avançando, mas o caminho é longo, e será aperfei-
çoado com a implementação gradual e progressiva da logística reversa.

Responsabilidade do Setor Empresarial

O setor empresarial precisa ter um sistema de logística reversa que garanta a 
destinação final ambientalmente adequada, e que o material descartado retorne 
às empresas para reaproveitamento e reciclagem.

Outro ponto importante é investir na melhoria dos produtos, para que sejam ap-
tos à reutilização e reciclagem.

 Isso inclui as embalagens, que devem ser projetadas para terem um peso e volu-
me restritos, que demandem menos matéria-prima, e também para que possam 
ser recicladas, se não puderem ser reaproveitadas. 
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Embalagem Sustentável 
 e o Papel do Design

Hoje o mercado brasileiro gera 28 milhões de 
toneladas de resíduos de embalagem, mas ape-
nas 54% desse volume volta para reciclagem na 
indústria. Por conta disso, 35% do lixo é prove-
niente de embalagens.

É preciso virar o jogo, caminhar rumo à econo-
mia circular, que é mais do que reciclar. É o re-
pensar, reduzir, reutilizar. 

O papel do designer de embalagens

Não há uma solução única, e é preciso a união de esforços e responsabilidade de 
toda a cadeia. O designer também tem papel importante, pois 80% do impacto 
ambiental do produto é decidido na fase do projeto, quando se projeta a solução, 
seleciona-se o material e analisa-se suas características físico-químicas e mecâ-
nicas. 

Neste momento, é preciso olhar o todo, qual tipo de material será utilizado, se 
ajudará a diminuir a temperatura e o uso de energia, se dará uma vida de prateleira 
maior para o produto e se terá longevidade. 

Aparecido Borghi

Professor Consultor  Embalagens e 
Varejo 
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Novas jornadas de compra dos consumidores

O mercado caminha para soluções que promovam a gestão circular dos recur-
sos.  Pode ser através do uso de materiais tradicionais com novas características, 
como papel com barreira, resistência mecânica ou permeabilidade para material 
celulósico. Ou buscando materiais mais fáceis de trabalhar e que demandem me-
nos quantidade de matéria-prima. 

É preciso inovar, pois as novas jornadas de compra dos consumidores exigem no-
vas abordagens sustentáveis e baseadas na economia circular.

Estratégias de design

O design pode criar novos materiais, novas combinações e até novos modelos de 
negócios. Uma estratégia é reduzir a embalagem, projetá-la para que seja sim-
ples, reciclada, reutilizada ou reinserida facilmente na cadeia de valor. 

Há ferramentas para isso, como a DfMA (Design for Manufacturing and Assem-
bly), em que cada material usado tem propriedades que conferem proteção ao 
produto. Há materiais com menor permeabilidade e que protegem o alimento. 

O EcoDesign olha a cadeia como um todo. Pode propor alterações no projeto em 
todo o ciclo de vida do produto - desenvolvimento, fabricação, uso e disposição 
final, para minimizar o impacto ambiental.

Embalagem Sustentável 
 e o Papel do Design
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Economia Circular 
 na Prática

Como estruturar um programa de logística re-
versa bem-sucedido?

É preciso definir qual será a estrutura para trazer 
as embalagens de volta ao processo produtivo. 
Por exemplo, montar uma estrutura própria, ter 
apenas pontos de depósito ou trabalhar com 
o apoio de cooperativas e de frotas. É possível 
conjugar esses formatos também, ou participar 
de uma alternativa coletiva, como o da Coalizão 
de Embalagens. 

Parcerias e informação

Fazer parcerias é recomendável para o sucesso de um programa de logística re-
versa. Sem elas, demora-se mais para atingir os objetivos e há desperdício de 
energia. 

Outro requisito fundamental é levar a informação ao consumidor. Se ele estiver 
informado e engajado, fecha-se o ciclo da economia circular.

Christian Króes

Gerente de Produto e Assistência 
Técnica da Papirus
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Vitacarta e Vitacycle

Ao utilizar uma embalagem produzida com papel Vitacarta ou Vitacycle, da linha 
Vita, da Papirus, os brand owners podem comprar créditos de reciclagem, e utili-
zá-los para atender as exigências de logística reversa estabelecidas pela legisla-
ção.

O programa de créditos de reciclagem – semelhantes ao mecanismo dos crédi-
tos de carbono – foi desenvolvido em conjunto com a cleantech Polen, em uma 
importante parceria que traz inovação e valor aos clientes, e ajuda a fechar a eco-
nomia circular.

Atuação da Papirus

A atuação da Papírus, com foco na logística reversa, se dá em todas as fases do 
ciclo de vida do produto – das gráficas, que fazem as embalagens, às cooperativas 
– levando remuneração melhor a elas e ajudando a estruturar essa cadeia – até os 
brand owners, oferecendo a eles uma embalagem neutra em emissões de carbo-
no.

Economia Circular 
 na Prática
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Atuacão da Polen

De todos os resíduos gerados no País, só 3% 
são reciclados. E o agravante é que 40% das 
embalagens vão para lixões.

A atuação da Polen é atuar no recolhimento das 
embalagens, com produtividade e tecnologia, 
apoiando as empresas em seus programas de 
logística reversa, promovendo uma melhor 
condição de vida para os catadores e uma me-
lhor estrutura para as cooperativas, e estimu-
lando o engajamento dos consumidores.

Polen e Papirus

Assim, a Polen contribui para elevar as taxas de reciclagem no País. E a Papirus é 
um exemplo disso.

A linha de produtos Vita cumpre todos os requisitos ambientais, e gera ainda cré-
ditos de reciclagem para os brand owners, agregando valor para as grandes mar-
cas e os consumidores.

Renato Paquet

Fundador e CEO da Polen
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Envolvendo o consumidor

Este projeto também chega ao consumidor, para estimular atitudes corretas no 
descarte de resíduos. E permite que ele se torne o auditor da marca, verificando, 
por meio de um QR Code colocado na embalagem, qual foi o caminho percorrido 
no ciclo de vida do produto.

Isto gera confiança no consumidor, que é decisiva no processo de compra, e favo-
rece as grandes marcas.

Com os diversos elos da cadeia do papel abraçando a causa da economia circular, 
todos ganham.

Atuação conjunta

A atuação sustentável da Papirus envolve a menor extração de recurso primário, 
a melhoria de layout das embalagens, a maior produtividade e a capacitação das 
cooperativas. 

O programa realizado com a Polen utiliza a tecnologia blockchain, que registra to-
das as transações de forma segura, transparente e rastreável. 

Ela funciona como um cartório digital, garantindo que as notas fiscais da compra 
do material reciclado sejam utilizadas uma única vez, no mesmo programa. A Po-
len audita, homologa, financia e capacita os pequenos catadores; aumenta sua 
renda e promove uma cadeia bem consolidada em termos de compliance. 

Atuacão da Polen
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Atuacão da Papirus

Desde a sua fundação, há quase 70 anos, a Papi-
rus avança no modelo de negócio sustentável. 

Implantamos os conceitos da economia circu-
lar nas diversas etapas da produção do papel-
cartão.

Matérias-primas

Pensamos a sustentabilidade desde as matérias-primas utilizadas, com a fibra vir-
gem de celulose certificada, originária de florestas plantadas, que não provém de 
desmatamento, e que é produzida a partir de boas práticas sociais e ambientais.

A Papirus trabalha com aparas recicladas, ou seja, aquelas que sobram no proces-
so de fabricação de embalagens, e que são as chamadas aparas pós-industrial.

E também trabalha com as aparas provenientes da reciclagem, embalagens já uti-
lizadas e descartadas por nós consumidores, que são as chamadas aparas pós-
-consumo, captadas junto às cooperativas de catadores de papel.

Amando Varella

Co-CEO e Diretor Comercial e 
Marketing da Papirus
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Capacidade transformadora

Nossos produtos são fabricados a partir de diferentes níveis de material recicla-
do.

Hoje temos uma capacidade de reciclagem maior do que o volume que consegui-
mos captar de resíduos.  Para aumentarmos a captação de aparas pós-consumo, 
desenvolvemos um projeto em parceria com a cleantech Polen.

Ele amplia a compra de aparas junto às cooperativas, e é um processo totalmente 
rastreável e certificado, que utiliza a tecnologia blockchain.

Desta forma, a Papirus completa o ciclo da economia circular, com um modelo efi-
ciente de logística reversa, que traz benefício para todos os elos da cadeia produ-
tiva e para o consumidor.

Atuacão da Papirus
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Palestras Completas
Disponibilizamos as palestras completas do evento Papirus Circular em nosso ca-
nal no youtube. Nelas você poderá aprofundar os conhecimentos sobre os con-
ceitos apresentados neste ebook. Para ver os vídeos basta acessar o Canal do 
Youtube: Papirus - Somos Vita.



Dúvidas?
economiacircular@papirus.com

Vendas
+(55) 11 2125-3900
vendas@papirus.com

Export
+(55) 11 2125-3981
export@papirus.com

papirus.com
PapirusOficial
@papirus_oficial

Aquisição de 
matérias-primas 
de maneira 
sustentável Sistemas 

administrativos 
e produtivos 
certificados

Laudo sobre 
a Diretiva 
RoHS

Instrução (EG) nº 1935/2004 
do Parlamento Europeu; 
Código de Produtos 
Alimentícios, Artigos de 
Consumo e Forragens (Cód. 
LFGB); Recomendação 
Alemã XXXVI; Diário Federal 
da Saude; FDA - 21CFR Ch.I;

Resolução da Diretoria 
Colegiada RDC. 
Laudo para atender 
a determinação da 
Anvisa para contato de 
alimentos, harmonizada 
com Mercosul

CONTATO COM ALIMENTOS
RDC 88


