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RESUMO 

Atualmente o modelo econômico mais utilizado é o modelo linear de negócios, baseado na 

extração, transformação, produção, uso e descarte. Outros modelos econômicos surgiram e 

começam a oprimir o modelo linear, procurando novas maneiras de alocar recursos, gerando 

riqueza e distribuindo a renda. Como exemplos, pode-se citar a Economia Circular – este 

conceito substitui o de fim-de-vida da economia tradicional, promovendo os fluxos circulares 

de reutilização, restauração e renovação, num processo integrado – e a Economia Colaborativa 

– que é um sistema construído em torno do compartilhamento de recursos humanos, físicos e 

intelectuais. Nesse sentido, o e-commerce possibilita maior visibilidade para os modelos 

econômicos de compartilhamento, desenvolvendo novos valores e alternativas para se realizar 

o reaproveitamento dos resíduos produzidos em massa, também criando novas oportunidades 

de empreender e atender nichos de mercado que veem surgindo juntamente com esses 

conceitos. Visando entender melhor estes conceitos emergentes, o objetivo geral do estudo é 

identificar qual o nível de aceitação de um modelo de negócios circular pelo público 

consumidor. Para estreitar a pesquisa é necessário entender suas etapas e classificações. O 

estudo caracteriza-se como de natureza teórica e empírica, com vasta revisão bibliográfica, 

classificada como quantitativa, operacionalizada por meio de um questionário elaborado na 

plataforma Google Formulários e que quanto aos seus fins, é caraterizada como descritiva. Nos 

resultados obtidos, percebe-se que as pessoas compram os produtos de segunda mão porque são 

artigos mais baratos que o convencional e não pela sustentabilidade. Concluindo-se que mesmo 

que isso ocorra de forma inconscientemente, esse comportamento é capaz de produzir diversos 

benefícios ao meio ambiente e aos seres, pois reduzindo a produção de resíduos, os impactos 

da produção excessiva são reduzidos, promovendo a preservação e a sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Economia Circular. Economia Colaborativa. Modelos de Negócios. 

Negócios Circulares.  
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, o modelo econômico mais utilizado é o modelo linear de negócios, baseado 

na extração, transformação, produção, uso e descarte, sem a preocupação com os impactos 

causados por essas práticas. O pensamento imposto pela Revolução Industrial e o fim da 2ª 

Guerra Mundial, sugere que os recursos sejam abundantes, disponíveis e, portanto, não se 

necessita diminuir os desperdícios e os impactos gerados pelos produtos em fim de vida, 

conduzindo à delapidação dos recursos naturais e ao crescente aumento dos resíduos gerados. 

Para este modelo começa a estar ameaçado, devido à disponibilidade limitada de recursos 

naturais. 

A Economia Circular surgiu na década de 1970, visando promover a ruptura do modelo 

econômico linear (AZEVEDO, 2015), e procurando a criação de novas maneiras de alocar 

recursos, gerando riqueza e distribuindo a renda. A Economia Circular – que é um conceito 

estratégico que está associado à redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e 

de energia – substituindo o conceito de fim-de-vida imposto pela economia tradicional, 

promovendo os fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, num processo 

integrado. A revolução na forma como o mundo faz negócios terá um impacto sobre estilos de 

vida e sobre consumo, principalmente em países desenvolvidos, mas também para o 

crescimento da classe média nos países em desenvolvimento (DREXHAGE; MURPHY, 2010). 

A economia circular pressupõe o desenvolvimento mercadológico, que apresenta uma 

estrutura voltada para a criação de valor em produtos usados, criando novas oportunidades de 

reinserção dos mesmos nos ciclos de consumo, como um material reutilizado ou reaproveitado, 

que promove continuidade de seu ciclo de vida. Um modelo econômico que descreve melhor a 

Economia Circular seria a Economia Colaborativa. Este modelo de Economia se caracteriza 

como um conjunto de atos mercadológicos que proporcionam a acessibilidade aos bens e 

serviços mediante trocas, escambo, empréstimos, aluguéis ou troca monetária de produtos ou 

serviços compartilhados coletivamente (BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

Esses modelos econômicos são favorecidos pela crescente utilização pelas organizações 

de plataformas online que possibilitam uma maior proximidade entre fornecedor e 

consumidores, modificando a forma como se anuncia e se vende os produtos. Muitas empresas 

veem esse momento como uma oportunidade de aderir a este modelo de comércio, e assim 

aumentar sua lucratividade e sua área de atuação mercantil. Gordon e Gordon (2015, p.180), 
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“definem e-commerce como o intercâmbio ou a compra e venda de produtos e serviços por 

meios eletrônicos”. 

O e-commerce possibilita maior visibilidade para os modelos econômicos de 

compartilhamento, desenvolvendo novos valores e alternativas para se realizar o 

reaproveitamento dos resíduos produzidos em massa, também criando novas oportunidades de 

empreender e atender nichos de mercado que vem surgindo juntamente com esses conceitos. 

Visando entender melhor estes conceitos que estão surgindo é que o objetivo do estudo 

é identificar o nível de aceitação de um modelo de negócios circular pelo público consumidor 

– o reaproveitamento de artigos de segunda mão, tais como peças vestuários, acessórios e 

calçados, que ainda apresentem condição de uso de outrem, e que sejam ofertados aos mesmos 

com um preço abaixo dos padrões normais de consumo, ficando mais acessível a diferentes 

classes populacionais.  

Para estreitar a pesquisa, é necessário entender as etapas da pesquisa e suas 

classificações. Quanto à caraterização como de natureza teórica e empírica. Quanto aos 

tratamentos dos dados é classificada em quantitativa, aplicada através de um questionário 

elaborado no Google Formulários. Quanto aos seus fins, é caraterizada como exploratória. 

Quanto aos procedimentos teóricos, se classifica como pesquisa de campo com uma profunda 

revisão bibliográfica. 

No capítulo 1 tem-se o delineamento do tema e o problema, assim como a delimitação 

do trabalho e os objetivos gerais e específicos. No capítulo 2, o referencial teórico, onde está 

alocado todo o embasamento teórico necessário para a validação do presente estudo, seguindo 

as visões de diferentes autores.  

No capítulo 3, tem-se a metodologia, que tem a função de delimitar e dar o caminho 

para a realização da pesquisa. A análise dos dados coletados e o esboço dos resultados, 

encontra-se no capítulo 4 e, finalmente, no capítulo 5, a conclusão do estudo. 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

No atual contexto econômico altamente competitivo, há necessidade de os novos 

empreendedores utilizarem de sua criatividade na hora de atender novos nichos de mercado. 

Estas tendências que circundam a sociedade, requerem muita atenção, pois como estão surgindo 

quase como uma exigência emergente, muitas vezes se tornam somente tendências que 

apresentam um breve momento de ápice, e que logo podem vir a se extinguir.  
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Buscando compreender melhor o modelo de negócios circulares, e aceitabilidade do 

público consumidor deste modelo – o reaproveitamento de artigos de segunda mão, tais como 

peças vestuários, acessórios e calçados, que ainda apresentem condição de uso de outrem, e que 

sejam ofertados aos mesmos com um preço abaixo dos padrões normais de consumo, ficando 

mais acessível a diferentes classes populacionais, é que foi desenvolvido o presente estudo.  

Para obterem-se tais informações, é necessário conhecer como as pessoas veem este tipo 

de empreendimento, que está embasado no conceito de economia circular. Diante disto, surge 

o seguinte problema: Qual o nível de aceitação de um modelo de negócio circular pelos 

consumidores? 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

A pesquisa foi desenvolvida e aplicada através de um questionário elaborado na 

plataforma Google Formulários, teve como foco principal identificar o nível de aceitação de 

um modelo de negócios circular pelo público consumidor. O link da pesquisa foi 

disponibilizado em diversos grupos de negócios de reaproveitamento do Facebook, WhatsApp, 

Instagram e E-mail. 

Realizou-se também uma vasta revisão bibliográfica para se obter mais conhecimento 

sobre os conceitos de economia circular, definição de modelos de negócios – onde investigou-

se sobre os modelos de negócios circulares, economia colaborativa, o mercado de artigos de 

segunda mão e a sustentabilidade e consumo de moda – e a definição de e-commerce – onde se 

aprofundou sobre os modelos de negócios eletrônicos e sobre o Social-Commerce. O enfoque 

principal do estudo voltou-se para o segmento de vestuário, acessórios e calçados de segunda 

mão, representando como um modelo de negócios circular. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar o nível de aceitação de um modelo de negócios circular pelo público 

consumidor. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos a serem abordados no presente estudo serão:  

a) definir conceitos abarcados pela economia circular; 

b) definir modelo de negócios circular; 

c) mensurar o nível de aceitação deste modelo pelos consumidores. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Esse modelo de negócio circular traz inúmeros benefícios para a sociedade, pois ajuda 

a diminuir a produção de resíduos, com o reaproveitamento dos produtos, e aumentando sua 

vida útil, além de possibilitar aos clientes, economias financeiras e/ou aumento de sua renda 

mensal. Como se sabe, há diversas peças de vestuário, acessórios, calçados, que podem ser 

utilizados por outras pessoas, em razão de estarem em bom estado de conservação e/ou pouco 

tempo de uso. 

Como os conceitos de economia circular e modelos de negócios circular são temas que 

surgiram há pouco tempo, tendo em vista que a maioria dos autores são estrangeiros, a 

oportunidade de ser desenvolvido pela primeira vez nesta instituição, pode trazer diversos 

benefícios à mesma (como referência, por ser uma das primeiras instituições brasileiras a ter 

esse assunto trabalhado), também pode servir como base e citação para estudos futuros. Para o 

pesquisador, trará a oportunidade de em outro momento criar um empreendimento baseado 

neste modelo, produzir futuras publicações, além de agregar conhecimento e experiências. 

Este trabalho pode trazer conhecimento a respeito do tema aos indivíduos participantes 

da pesquisa e aos futuros leitores, conscientizando a respeito do meio ambiente e o que 

verdadeiramente significa economia circular. É importante também para que os indivíduos 

busquem saber mais a respeito desse assunto e quais as vantagens que irá se obter se o fizerem 

corretamente, pois além de estarem consumindo produtos com preços mais acessíveis, ao se  

realizar a compra de roupas e acessórios de segunda mão ou promover o reaproveitamento até 

mesmo de suas próprias roupas, como um complemento de renda – estão em contrapartida, 

promovendo ações sustentáveis, que visam a preservação do meio ambiente.  
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

As organizações necessitam atingir a liderança de mercado como meio de manterem a 

competitividade, sendo que os sucesso das mesmas estariam atrelados a uma nova maneira de 

criar valor na cadeia produtiva industrial: o princípio de criação de valor compartilhado. 

Os primeiros passos para a concepção deste valor se dão através de apontamentos das 

carências sociais e de suas necessidades demandadas, benefícios e perdas que estão sendo 

atendidos ou que poderiam ser satisfeitos pelos bens produzidos pela organização. Depois de 

realizado os apontamentos, existem três maneiras específicas para a criação de valor, quais 

sejam: i) a reformulação dos produtos e dos mercados; ii) reelaboração da produtividade dentro 

da cadeia de valor; e, iii) constituição de novos nichos industriais que ofereçam apoio para a 

atuação da organização (PORTER, 2014).  

As oportunidades da criação de valor surgem dos valores acrescentados à cadeia de 

produção da organização advindos de alguns problemas sociais. Muitos problemas externos 

acarretam em demasiados custos às organizações, mesmo que não exista regularidade desses 

conflitos.  

Preston (2012) equipara o objetivo de reformular os produtos como uma ferramenta da 

Economia Circular. Um dos conceitos principais deste padrão é o reaproveitamento dos 

recursos e a preservação de energia da linha produtiva de bens. A Economia Circular contrapõe 

produção linear e o sistema de consumo atual: exploração de recursos naturais, a fabricação das 

mercadorias, e o descarte dos mesmos depois de um intervalo de uso.   

Buscando-se entender o conceito de economia circular, necessita-se entender melhor as 

suas abordagens e as atividades que englobam tal conceito, portanto, abaixo aprofunda-se o 

tema a fim de explorá-lo melhor. 

2.1 ECONOMIA CIRCULAR 

A sociedade civil, governos, empresas e a academia têm definido o desenvolvimento 

sustentável como um começo inspirador para o avanço na economia mundial. Devido à grande 

abrangência que o conceito apresenta, uma possibilidade de utilização que é aceita pela 

sociedade prega a igualdade social, a conservação do meio ambiente e a viabilidade econômica 

como pilares fundamentais para o desenvolvimento de práticas e políticas sustentáveis. 
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Entretanto, a implantação desses pilares não é fácil de ocorrer em conjunto, fazendo 

com que o progresso da sustentabilidade se demonstre lento e complicado, muitas vezes não 

apresentando mudanças reais. “As mudanças climáticas, a ameaça de extinção de espécies da 

biodiversidade e recursos naturais continuam desafiando as lideranças globais e a preservação 

da espécie humana” (DREXHAGE; MURPHY, 2010, s.p). 

Esses desafios aliados à ação humana, têm um papel determinante, principalmente 

quando se trata dos graus de consumo. Mudanças profundas na sociedade fazem-se necessárias 

na forma como as mesmas gerenciam seus assuntos econômicos, sociais e ambientais. Sendo 

os seres humanos extremamente materialistas, estas mudanças envolvem difíceis e 

indispensáveis escolhas para se transformar os diversos discursos em ações. A revolução na 

forma como o mundo faz negócios terá um impacto sobre estilos de vida e sobre consumo, 

principalmente em países desenvolvidos, mas também para o crescimento da classe média nos 

países em desenvolvimento (DREXHAGE; MURPHY, 2010). 

Tanto a quantidade quanto a qualidade dos bens acumulados podem ser entendidas pelas 

pessoas como medidas de sucesso. O consumo também demonstra o alto sentimento de 

identidade investido em objetos materiais (BELK, 1988).  

Assim, a sociedade do consumo, a qual a população está submetida, demonstra o quão 

cultural a prática de consumir envolve as relações interpessoais (SLATER, 2002). Ou seja, o 

consumo de bens materiais tornou-se importante no transcorrer do tempo, pois tem o poder de 

simbolizar certas posições sociais e, portanto, os indivíduos estão buscando constantemente 

novas oportunidades e produtos para consumo. 

Os produtos acabam por desempenhar papeis simbólicos no cotidiano dos 

consumidores, pois as marcas ajudam os mesmos a encontrarem e dar significado ao seu lugar 

na sociedade, visto que têm uma imagem que condiz com suas necessidades, e contribuindo na 

formação de ligações com outros indivíduos que têm preferências parecidas. É como se estes 

objetos sinalizassem a identidade e o status deste indivíduo (STAHEL, 2016 apud SEHNEM; 

PEREIRA; JABBOUR, 2016).   

Entretanto, há uma gradativa preocupação com os impactos sociais e ambientais 

causados pelos padrões de consumo altos e as explorações contínuas dos recursos naturais. 

Esses padrões têm levado governos, organizações não governamentais, empresas, institutos de 

pesquisa e universidades, dentre outros atores interessados, a tratar do tema em suas agendas 

(ROPKE, 1999).  
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Buscando remodelar esses modelos de consumo não sustentáveis, surgem conceitos com 

alto grau de potencial para mudar a realidade vivenciada atualmente. Modelos de negócios 

circulares são aqueles que englobam a criação de valor retido em produtos usados para gerar 

novas ofertas (STAL; COVERLLEC; 2017 Apud SEHNEM, 2018). Seguindo tal panorama é 

que surge o conceito de economia circular, que tem como objetivo remodelar o antigo conceito 

de fim-de-vida do atual modelo de economia linear, implementando novos fluxos circulares de 

reutilização, restauração e  renovação, num processo coeso, a economia circular é vista como 

um elemento chave para desenvolver a decomposição entre o crescimento econômico e o 

aumento no consumo de recursos. 

Economia circular é uma estratégia que vem surgindo para se contrapor ao sistema 

aberto, sendo uma ferramenta utilizada para se enfrentar o problema de escassez de recursos e 

a e eliminação de resíduos, abordado em cima de um sistema ganha-ganha agregando valor e 

economia. A economia circular consiste em um modelo econômico que é regenerativo, que está 

preocupado com problemas ecológicos e ambientais, e o bem-estar dos indivíduos (STAHEL, 

2016 apud SEHNEM; PEREIRA; GIOTTO, 2018). 

Ou seja, a economia circular é um conceito estratégico que assenta na redução, 

reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia, sempre aproveitando tudo que o 

produto pode oferecer até tornar-se realmente um resíduo. Possui como principal princípio que 

a remodelagem é capaz de contribuir para a criação de valor através dos princípios de economia 

circular, a saber, a regeneração, o compartilhamento, a otimização, a virtualização e a troca 

(EMAF, 2013 apud SEHMEN; PEREIRA; GIOTTO, 2018). 

A economia circular consiste em uma importante mudança para as organizações, pois 

as obriga a repensar em mais do que apenas nas suas pegadas de recursos e na eficiência 

energética. De acordo com Martins (2013), a acumulação dos excedentes usados para o 

consumo de luxo, em vez de serem reinvestido no circuito econômico, podendo ser estimado 

como um desperdício de recursos. 

 A Economia Circular extrapola o âmbito e foco precisos das ações de gestão dos 

resíduos e da reciclagem, visando uma ação muito mais ampla, que acarreta desde 

reestruturação dos processos, produtos e novos modelos de negócio até o melhoramento das 

práticas de utilização dos recursos naturais.  

A economia circular compreende desde o desenho do produto, contemplando os 

serviços e os processos, com o intuito de tornar o produto mais duráveis ou aptos para serem 

reciclados para serem reinseridos na mesma indústria ou para o material ser utilizado na 
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manufatura reversa sendo utilizado como insumo para novas cadeias de produção (ARAÚJO; 

QUEIROZ, 2017 Apud SEHNEM, 2018). Visa assim o desenvolvimento de produtos novos ou 

remodelados e serviços economicamente viáveis e ecologicamente eficientes, enraizados em 

ciclos perpétuos de reconversão dos produtos.  

É o começo do processo de economia circular, em que a trajetória dos materiais é um 

ciclo fechado que produz alimento para a natureza e a indústria. Datchefski (2001), atenta que 

todos os comprometidos com a técnica de design do produto, devem buscar a reestruturação 

dos produtos, tornando-os sustentáveis.  

Os produtos e materiais passam a ser desenvolvidos para que voltem à cadeia de 

produção, isto é, os produtos na sua concepção, devem ser desenhados para, após o seu ciclo de 

vida, serem facilmente divisíveis de forma a facilitar a sua triagem e maximizar a sua 

reutilização e reciclagem como matéria-prima.  

A economia circular se preocupa com sistemas de fluxos, por meio de uma adaptação 

filosófica de produção (GENOVESE et al. 2017 apud SEHNEM; PEREIRA; GIOTTO, 2018). 

O que anteriormente era avaliado como resíduo passa a ser considerado como matéria-prima de 

outro processo, de forma que o fluxo de materiais possa ser mantido ininterruptamente em um 

ciclo industrial fechado, promovendo a reutilização e extensão da vida útil, como um meio de 

promover a diminuição de resíduos. “Um resíduo é um recurso, ou seja, algo que encerra um 

potencial de aproveitamento, de valorização e que pode e deve estar na origem de um novo 

produto” (BRAUNGART et al., 2007, p. 1337). 

Segundo a Royal Society of Arts (RSA, 2014) para que este princípio seja atendido, não 

basta “reciclar mais”, é fundamental ter a visão do ciclo de vida dos produtos e projetá-los para 

reduzir o consumo e permitir o retorno dos materiais aos ciclos produtivos. A adaptação a seguir 

do site da Comissão Europeia (2014), sintetiza tudo o que foi debatido até o presente momento. 

Figura 1: 

  



 19 

  

 

Figura 1 – Economia circular 

 

Fonte: Adaptação do site da Comissão Europeia (2014). 

 

A economia circular consiste em um modelo que aperfeiçoa o fluxo de bens, elevar ao 

máximo a aplicação dos recursos naturais, sempre visando a diminuição da produção de 

resíduos. Este modelo permite a maximização do valor econômico dos produtos e apoia-se em 

três princípios (FUNDAÇÃO ELLEN MACARTHUR, 2018), tais como: 

• Princípio 1: Preservar e aprimorar o capital natural controlando estoques finitos 

e equilibrando os fluxos de recursos renováveis – os recursos são selecionados com 

sensatez e também aprimora o capital natural, criando condições para sua 

regeneração. 

• Princípio 2: Otimizar o rendimento dos recursos fazendo circular produtos, 

componentes e materiais no mais alto nível de utilidade o tempo todo, tanto no ciclo 

técnico (envolve a gestão dos estoques de materiais finitos) e no ciclo biológico 

(abrange o fluxo de materiais renováveis) – isso significa projetar para a 

remanufatura, a renovação e a reciclagem, de modo que componentes e materiais 

técnicos continuem circulando e contribuindo para a economia. 

• Princípio 3: Estimular a efetividade do sistema revelando e excluindo as 

externalidades negativas desde o princípio – Isso inclui a redução de danos a 

sistemas e áreas como alimentos, mobilidade, habitação, educação, saúde e 

entretenimento, e a gestão de externalidades. 
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Assim, neste modelo a indústria é regenerativa (e não destrutiva e predatória) 

proporcionando uma oportunidade de um negócio durador e apropriado para enfrentar com 

eficiência um mercado cada vez mais concorrente e com maiores exigências ecológicas. 

Conforme Benyus (2002 apud SEHNEM; PEREIRA; GIOTTO, 2018) o modelo fornece 

soluções inovadoras e sustentáveis para o desenvolvimento da indústria e da pesquisa. 

Projetar produtos que permita fácil desmontagem e reaproveitamento, mantendo as 

propriedades dos materiais, de maneira que a realização de sua recuperação e reintrodução via 

geração de um novo produto, seja possível (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2010 apud 

SEHNEM; PEREIRA; GIOTTO, 2018). Esse processo é denominado de desmaterialização e 

consiste na extinção do descarte de materiais para aterros ou incineração.  

Diversas organizações buscam cada vez mais por recursos e valores que consigam se 

adequar ao modelo de economia circular. Dentro deste método podem-se encontrar alguns 

princípios como compartilhamento de informações, de investimentos em inovações e de 

incentivos a colaboração entre as indústrias de um mesmo setor ou de outrem, para que 

trabalhem juntas, de forma organizada, promovendo o desenvolvimento sustentável mútuo 

(PRESTON, 2012). 

A economia circular na percepção de Buren et al. (2016 Apud SEHNEM; PEREIRA; 

GIOTTO, 2018), possui 9 alternativas para que haja circularidade, isto é, os 9Rs, que são: 

recusar, repensar, redefinir, reusar, repensar, reformar, remanufaturar, redefinir, reciclar e 

recuperar. Estas alternativas são consideradas como sendo estratégias para a utilização 

inteligente do produto e da produção, buscando prolongar o tempo de vida útil dos produtos e 

suas particularidades e aplicando os materiais de forma útil.  

Em contrapartida, Kirchherr et al. (2017 Apud SEHNEM; PEREIRA; GIOTTO, 2018), 

acrescenta mais um R na sua estrutura, que fica classificado da seguinte forma:  

1) Recusar: prevenir o uso de matéria-prima;  

2) Repensar: fazer o uso do produto mais intenso (compartilhamento de produtos);  

3) Reduzir: reduzir o uso de matéria-prima;  

4) Reutilizar: reuso do produto por outro consumidor (segunda mão, compartilhamento 

de produtos);  

5) Reparar: manutenção e reparo para que o produto tenha suas funções originais;  

6) Reformar: reformar o produto e atualizá-lo;  

7) Remanufaturar: criar novos produtos com (partes de) produtos antigos;  

8) Redefinir: reuso do produto para um outro propósito;  
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9) Reciclar: processamento e reuso dos materiais; e  

10) Recuperar energia: incineração dos materiais para recuperar energia.  

Portanto, é evidente o desafio e o benefício para a natureza proposto pela economia circular. 

Propõe ainda diversos benefícios para os cidadãos, gestores de entes públicos e privados e 

praticantes. Sobretudo, porque demanda a criação de uma cultura voltada para um novo modo de 

uso e beneficiamento dos recursos naturais. A perspectiva de desmaterialização e da circularidade 

demandam comprometimento das pessoas para que se tornem exequíveis. Muito embora já se tenha 

diversas iniciativas no Brasil voltadas a adoção de práticas de economia circular (SEHNEM, 2018), 

há um longo caminho a ser percorrido. E as instituições de ensino possuem um papel importante 

nesse processo, para a disseminação do conceito, das suas práticas, benefícios e impactos na gestão 

das organizações nas suas dimensões econômica, social e ambiental. 

A economia circular é algo muito ampla, evidenciando os diversos desafios e benefícios 

que o modelo circular apresenta para todos os envolvidos no processo. Principalmente porque 

requer a criação de uma cultura voltada para um novo modelo de utilização e beneficiamento 

dos recursos naturais. Apesar de já existir diversas ações voltadas para a economia circular no 

Brasil (SEHNEM, 2018 Apud SEHNEM; PEREIRA; GIOTTO, 2018), ainda existe um longo 

percurso a ser percorrido. 

 Visando entender melhor o conceito de economia circular, necessita-se entender melhor 

as suas abordagens e as atividades que englobam tal conceito. Para tanto, se faz se elencar 

alguns conceitos que são abarcados por este modelo econômico resultando em um melhor 

entendimento do conceito perante o presente estudo. 

 2.2 DEFINIÇÕES DE MODELO DE NEGÓCIO 

A internet colaborou muito para o desenvolvimento e renovação dos negócios, 

possibilitando que as empresas aumentassem sua visibilidade e expandisse nos mercados que 

até então eram difíceis de alcançar em proporções tão elevada. 

Na literatura, é possível encontrar inúmeras definições para modelo de negócio. A 

primeira definição que temos diz que “os modelos de negócio são atualmente considerados 

como extremamente relevantes para a sobrevivência e prosperidade das organizações, tendo-se 

tornado uma ferramenta de gestão reconhecida para descrever uma organização numa 

perspectiva abrangente” (TEECE, 2009, p.172). 
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Para Timmers (1998, p.4), 

um modelo de negócio é uma arquitetura de fluxos de produtos, serviços e informação 

[...] esta arquitetura inclui uma descrição dos seus intervenientes e respetivas funções, 

a descrição dos potenciais benefícios para os diferentes intervenientes e a descrição 

das fontes de receita. 

Os modelos de negócios apresentam a estrutura para as organizações explorarem as 

oportunidades de negócio para criar valor de sua marca perante seus consumidores. Gordon e 

Gordon (2015, p.187) define “um modelo de negócio é um plano amplo de quais produtos ou 

serviços uma empresa planeja vender e como ela planeja sua receita”.  

Complementando a ideia anterior, Osterwalder (2004) afirma que “um modelo de 

negócio pode ser descrito como um modelo abstrato conceitual que representa o negócio e a 

lógica de ganhar dinheiro da empresa e também como uma ligação entre a estratégia e os 

processos de negócio”. 

Segundo Morris et al. (2005), um modelo de negócio é uma representação concisa e 

coesa de como um conjunto articulado de decisões variáveis nas áreas de risco, de estratégia e 

de economia são indispensáveis para criação de uma vantagem competitiva sustentável em 

mercados previamente identificados. 

Johnson et al. (2008, 50) referem que “um modelo de negócio consiste em quatro 

elementos interligados que, juntos, criam e entregam valor. Estes elementos englobam os 

clientes, o lucro, os recursos e os processos”. Consistindo em um meio de se buscar a 

identificação dos problemas diários de uma organização, podendo também ser um meio de se 

identificar possíveis oportunidades de melhorar e aprimorar todo o negócio.  

Também pode ser utilizada como uma ferramenta destinada para a promoção de um 

entendimento eficiente, podendo ser usada como alicerce da comunicação da mesma e até 

mesmo para a motivação de seus colaboradores, conduzindo a uma execução coesa e eficiente. 

Os autores Gordon e Gordon (2015, p.187) complementam dizendo que “os modelos de 

negócio aplicam-se tanto aos negócios tradicionais como ao e-business”, pois “o canal 

eletrônico oferece vantagens diferenciadas [...], diferentes sinergias com os canais tradicionais 

em diferentes modelos de negócios”. 

Ainda para os autores, “há milhares de diferentes modelos de negócios, mas muitos têm 

características em comum” (GORDON; GORDON, 2015, p.187). Os autores categorizam seis 

modelos de negócios que são mais comuns atualmente, como é possível ver abaixo: 
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• Modelos Produtores: é um negócio que obtém receita vendendo os produtos que 

construídos, manufaturados, plantados ou criados, ou os serviços que se fornece. 

Um produtor pode vender através de muitos canais. 

• Modelos Distribuidores: um distribuidor é um negócio que compra em grandes 

quantidades e revende em quantidades menores. Um distribuidor agrega valor por 

suas atividades de marketing, vendas e suportes pós-venda. 

• Modelos Agregadores: é um negócio que agrega valor ao proporcionar o one stop 

shopping – a possibilidade de se fazer todas as compras necessária em um só local. 

• Modelos de Receita de Publicidade: algumas empresas, que chamaremos de 

“agentes de publicidade”, obtêm recita basicamente pela venda de publicidade.  

• Modelos de Criação de Mercados: um criador de mercado (Market Maker) é um 

negócio que ganha receita juntando compradores e vendedores. O criador de 

mercado normalmente nunca compra ou vende um produto. Ele obtém receita ao 

cobrar de compradores ou vendedores para que participem do mercado e ao cobrar 

uma porcentagem ou taxa por cada transação consumada. 

• Modelos Informativos: é uma empresa que coleta e vende informações. 

Complementando as visões já relatadas, pode-se dizer que os modelos de negócios não 

irão cogitar simplesmente as presunções sobre o que e como os consumidores querem os 

produtos ou serviços, mas também como as organizações devem se organizar para corresponder 

às necessidades dos mesmos, conseguindo assim obter um bom retorno financeiro em suas 

transações, que posteriormente se transformará em lucro. 

Pigneur e Osterwalder (2011, s.p.) apresentam uma definição do conceito de modelo de 

negócio que também abrange a dimensão da entrega de valor: “Um modelo de negócio descreve 

a lógica de como uma organização cria, proporciona e obtém valor”. 

Um modelo de negócio é responsável por delimitar qual a finalidade que o 

empreendimento realmente possui, sendo que precisa estar em constante aprimoramento para 

se enquadrar no mercado, buscando a melhor maneira de atender as demandas e as necessidades 

que os mesmos apresentam.  

Para darmos sequência ao presente estudo, se faz necessário um melhor entendimento a 

respeito dos diferentes modelos de negócios voltados para a economia circular, baseado nisso 

que foram desenvolvidos os tópicos a seguir. 



 24 

  

 

2.2.1 Modelos de negócios circulares 

A economia circular pressupõe o desenvolvimento mercadológico, que apresenta uma 

estrutura voltada para a criação de valor em produtos usados, criando novas oportunidades de 

reinserção dos mesmos nos ciclos de consumo, como um material reutilizado ou reaproveitado, 

que promove continuidade de seu ciclo de vida (HOPKINSON et al., 2018).  

Envolvendo atividade de compartilhamento, reintrodução na cadeia produtiva, 

melhoramento, virtualização e troca. Para o Instituto EMF (2015 apud SEHNEM, 2018) esse 

modelo também é conhecido como “resolve”. 

Figura 2: Estrutura Resolve. 

 
Fonte: Site Ellen MacArthur Fundation. 
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Este modelo de negócios exige do mercado e de quem está inserido nele, que 

remodelação de seus valores, pensamentos e atitudes, sempre buscando o alinhamento dos 

mesmos com a Sustentabilidade, e a reeducação das indústrias e consumidores.  

Os autores Lacy e Rutqvist (2015 apud SEHNEM, 2018) ressaltam que há 5 modelos 

de economia circular que vem surgindo e se difundindo, tais como: as cadeias de suprimentos 

circulares; a recuperação e reciclagem; a extensão da vida útil do produto; plataformas de 

compartilhamento e a oferta de produtos como serviços. 

Seguindo o pensamento do presente estudo e para uma abrangência maior de 

conhecimento, elencou-se as plataformas de compartilhamento como um meio disseminador do 

modelo circular. Portanto, abaixo apresenta-se uma breve descrição do conceito de economia 

compartilhada e do mercado de artigos de segunda mão. 

2.2.1.1 Economia Colaborativa 

Neste capítulo, será visto o modelo de economia colaborativa, que integra as pessoas de 

forma a promover a sustentabilidade através do reaproveitamento, trocas, vendas, doações e 

aluguéis de roupas e acessórios, num grupo de pessoas com interesses em comum.  

A Economia tradicional, está baseada na produção em larga escala, sendo totalmente 

dedicada essencialmente para a produção e comercialização de bens e consumo, acabou 

ocasionando uma tradição consumista insustentável e fazendo com que surgissem padrões de 

conduta fundamentada na compra e busca incessante por novos bens de consumo, para 

promover a satisfação das necessidades humanas. O consumo passou a ser um meio para 

garantir o status social e econômico, de modo que o simbolismo do “ter” camuflou os aspectos 

essenciais da condição humana, como a convivência, a cooperação e o bem comum (MURPHY, 

2001). 

A grande necessidade dos indivíduos de possuírem bens matérias, é visto atualmente 

como algo natural e que é extremamente necessário, vem trazendo inúmeros problemas, tais 

como o esgotamento das fontes de matérias-primas e de energia, a promoção das distinções 

entre as classes sociais, e o afastamento da convivência cotidiana dos indivíduos e o mundo do 

trabalho, perdendo alguns vínculos (BUCZYNSKI, 2013). 

A escassez provocada por este padrão vem provocando conflitos e estimulando a 

sociedade a buscar novas maneiras de destinar resíduos, gerar riquezas e disseminar recursos, 

embora o padrão tradicional ainda permaneça forte, simultaneamente está surgindo novas 
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maneiras de se realizar transações comerciais, como o aparecimento dos mercados sociais que 

visam a solução de problemas que impactam de forma negativa a vida da sociedade, e a 

Economia Compartilhada, que vem modificando o fundamento do “ter” é capaz de promover a 

acessibilidade a produtos e serviços como uma ferramenta crucial para a ocorrência de 

transações econômicas entre os agentes. 

Este modelo de economia se caracteriza como um conjunto de atos mercadológicos que 

proporcionam a acessibilidade aos bens e serviços mediante trocas, escambo, empréstimos, 

aluguéis ou troca monetária de produtos ou serviços compartilhados coletivamente 

(BOTSMAN; ROGERS, 2011). Belk (2013, p.3) complementa dizendo que “em vez de 

comprar e possuir coisas, os consumidores querem ter acesso aos bens e preferem pagar pela 

experiência de acessá-los temporariamente”. 

 A economia compartilhada promove o acesso às mercadorias por meio do 

compartilhamento destes produtos entre as pessoas que os buscam ou são mudanças que surgem 

na maneira de se consumir ou de vida, ou ainda são alternativas econômicas acessíveis e 

eficazes para sustentar e manter as suas necessidades humanas. 

Não existe uma substituição de um método pelo outro, mas sim uma coexistência entre 

ambos, onde um apoia o outro para que juntos consigam atender a diferentes demandas. Como 

Rifkin (2014) sugeriu, há grandes possibilidades de a economia colaborativa acrescentar valor 

ao método econômico atual ao satisfazerem os problemas de ineficiência produtiva e 

atendimento de demanda. 

Mesmo existindo inúmeras dificuldades na hora de se desenvolver a acessibilidade aos 

padrões consumistas existentes que são socialmente aceitos pelos indivíduos, vem 

impulsionando, com a chegada da internet e de suas plataformas, o que a Economia 

Compartilhada, ganhou abrangência muito maior devido à presença de abatimentos dos custos 

em acordos comerciais e em relação das vinculações entre pessoas interligadas por meio de seus 

interesses em comum (SCHOR, 2015). 

Com a internet, os consumidores conseguem ter o acesso a produtos e serviços de 

maneira colaborativa e as organizações oferecem suas soluções a esse público, podendo realizar 

a produção de maneira colaborativa, acrescentando, desta forma, a capacidade de inovar e logo 

sua competitividade. 

As organizações que buscam este meio para posicionar-se no mercado, fazem parte do 

que está sendo chamado de Economia Compartilhada ou Economia Colaborativa, sendo que 

este conceito se trata de negociações que visam promover a troca de bens ou serviços através 
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de uma plataforma online (DELOITTE, 2015) ou trocas pessoas para pessoas (peer-to-peer ou 

P2P) de valores como facilidade, de dinheiro, de produtos e de informações (HITWISE, 2016). 

Organizações P2P atuam através do relacionamento direto entre os indivíduos. Este tipo 

economia é uma melhora da economia tradicional, modificando sua maneira de funcionamento 

(COHEN; KIETZMANN, 2014).  

Há muitos tipos de plataformas online que ofertam diversas maneiras de se realizar as 

trocas entre os consumidores. As negociações em plataformas de organizações P2P se 

distinguem, pois não há a existência do agente intermediário nas transações. Os retornos que as 

organizações recebem se dão através de comissões recebidas ao final das transações e 

operações. 

O modelo P2P permite que existam ainda duas formas de aderir aos mercados da 

economia compartilhada. Pode-se efetuar o papel de “fornecedor”, onde o indivíduo ofertam 

produtos para alugar, compartilhar, vender ou emprestar; ou de “consumidor”, que consome os 

recursos ofertados. Alguns indivíduos, muitas vezes, se motivam a buscar novas maneiras de 

atuar no sistema. 

O mercado já é muito amplo e está aderindo ao consumo colaborativo, “(...) que visa o 

consumo consciente e a melhoria da qualidade de vida para gerações futuras” (ORNELLAS, 

2012, p. 4), ou ainda pode ser entendido como “(...) pessoas coordenando a aquisição e 

distribuição de recursos por uma taxa ou outra compensação” (BELK, 2013, p. 1597). 

Estamos perante do que Shirky (2011) chama de Cultura da Participação, que é um 

método onde os indivíduos operam fortemente na concepção de soluções que impactam suas 

vidas através da utilização da internet. Segundo o autor, a internet é o elemento que une as 

pessoas aos motivos da participação e as plataformas online ofertam as oportunidades que estes 

indivíduos necessitam para interagir e participar coletivamente (SHIRKY, 2011). 

Desse modo, pode-se afirmar que não são as tecnologias que interligam os indivíduos, 

mas sim as necessidades de se socializar e ser protagonistas que eles apresentam. A internet 

tem a capacidade de atender e criar as oportunidades para a existência das relações sociais de 

forma inclusiva, onde os indivíduos podem criar novas informações, emitir suas opiniões, 

boicotar alguns produtos, ideias ou ações, ofertar apoio em causas especiais e atuar 

continuamente sobre os assuntos importantes para si.  

Segundo Shirky (2011) a internet ofertou o empoderamento dos indivíduos, 

concedendo-os apoio, voz e vez, mas foram às necessidades de conhecimento das pessoas que 

a tornou uma mídia autentica e inovadora. 
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Seguindo a mesma ideia, Belk (2010) destaca que o impulsionamento da Economia 

Compartilhada se deu através da capacidade empreendedora dos indivíduos que atuam com 

plataformas online, e não o contrário com a tecnologia como o meio desencadeador das 

mudanças sociais.  

Seguindo este contexto, o autor afirma que as novas tecnologias que surgem 

corriqueiramente podem ser utilizadas como ferramentas capazes de aprimorar as transações 

comerciais e o empreendedorismo é um meio que incentiva as descobertas de novos produtos, 

processos e serviços que podem ser disponibilizados em plataformas online, com isto, a internet 

oferece o suporte para a economia compartilhada e não sendo a principal essência da mesma 

(BELK, 2010). 

Os fatores econômicos que incentivam a disseminação desse modelo econômico é a 

possibilidade de abertura de novos modelos empreendedores, além de se gerar novas fontes de 

rendas para o indivíduo e a redução de custos com a troca da posse pelo acesso por parte dos 

consumidores. (DUBOIS; SHOR; CARFAGNA, 2014). 

No que diz respeito aos fatores tecnológicos, a diminuição dos custos com as 

negociações, a visibilidade e a disseminação dada pelas redes de contato ofertadas pelas redes 

sociais aos produtos, são responsáveis pela aproximação entre os indivíduos, as empresas, os 

produtos e as demandas. Esses são os dados que demonstram a importância que a internet tem 

para a grande ascensão da economia compartilhada, por isso que as negociações P2P estão 

diretamente ligadas aos consumidores, aos fornecedores e as possibilidade acessibilidade aos 

produtos e aos serviços a um grande público, com preços bem abaixo aos ofertados pela 

economia tradicional (BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

No entanto, os fatores sociais que excitam o crescimento da economia compartilhada 

são os desejos de se manter uma conexão social e intercâmbios oferecidos pelas redes 

comunicativas, tais desejos se concretizam com a concepção de redes de relacionamentos online 

parasse obter trocas de informações e experiências. Tais relacionamentos dirigem as 

negociações de compras e vendas de produtos e serviços colaborativos, tanto pela praticidade 

de se obtenção de tais esses recursos, bem como pela aceitação desses novos padrões 

comportamentais realizados durante a interação entre grupos (BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

Além do mais as motivações sociais e conectivas entre indivíduos e hábitos comuns, na 

economia compartilhada está diretamente relacionados com as preocupações com a 

sustentabilidade e a necessidade de se adotar novos hábitos de consumo consciente e o respeito 

ao Meio Ambiente (DUBOIS; SCHOR; CARFAGNA, 2014).  
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Os indivíduos que prezam pela sustentabilidade e a preservação do meio ambiente 

compram através de plataformas de economia compartilhada para suavizar as necessidades 

produtivas, reduzindo a utilização de novas matérias-primas e os danos ambientais que são 

provocados pelas atividades industriais e a geração de resíduos (BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

É nesse momento que a economia compartilhada e o consumo sustentável se deparam, 

na probabilidade de contribuir com a cultura da acessibilidade ser reforçada e consolidada com 

as práticas do consumo ambientalmente responsáveis. 

Em suma, mesmo que a sustentabilidade e as demandas ambientais não sejam as 

principais motivações para a existência do consumo compartilhado, quando os consumidores 

optam por este modelo de negócio estão contribuindo indiretamente com tais objetivos, já que 

na economia compartilhada não há necessidade de produção de produtos novos e nem há uma 

coação sobre os recursos naturais, nem sobre a geração de impactos ao meio ambiente. 

A economia circular juntamente com a economia colaborativa são conceitos que 

interagem com a sustentabilidade, e cujo objetivo é que o valor dos produtos seja mantido 

dentro do ciclo econômico, pelo maior tempo possível, para minimizar a produção de resíduos 

(SEHNEM; REBELATTO, 2018). 

A aderência a esse novo modelo de negócio, demanda algo muito além da existência 

dos fatores econômicos, tecnológicos e sociais. Os desafios para a inserção deste modelo 

econômico nas organizações são globais (GEISSDOERFER et al., 2017). Demanda a superação 

de comportamentos limitantes, tais como o anseio de apego a bens que atribuem status e 

autoridade social, e essa superação demanda informações e conhecimentos que robusteçam 

tanto a importância da economia compartilhada como os perigos do consumismo e da produção 

excessivos feitos em padrões que não se sustentam mais, para modificar as crenças e os hábitos 

culturais que acondicionam a deterioração do meio ambiente. 

2.2.1.2 O mercado de artigos em segunda mão  

Por consequência da crise econômica existem novas ferramentas que abrangem o poder 

de compra dos consumidores: o desenvolvimento de inúmeras plataformas online, a 

consolidação de métodos de consumo colaborativo e o mercado de roupas e acessórios de 

segunda mão.  

Neste modelo, as roupas e acessórios usados, desde que se encontre em bom estado de 

conservação, são reutilizados, doados ou até mesmo vendidos. Porém, o foco principal desta 
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prática não está no ambiente da reutilização destas roupas e acessórios, mas, o interessante é 

informar a estes indivíduos que quando se utiliza ferramentas de reutilização desses objetos, 

em contrapartida estão ajudando o meio ambiente e por consequência, existirá uma maior 

consciencialização dos mesmos (LAITALA, 2014). 

Muitos indivíduos ainda desconhecem a prática de consumo colaborativo e acabam 

destinando estas roupas e acessórios usados para lixões ou aterros, trazendo diversos prejuízos 

para o meio. Com relação à reciclagem de peças de roupas e acessórios usados, as indústrias 

têxteis não expressam interesse por tais produtos, afirmando que ficam menos resistentes, não 

existindo também, uma margem de lucro significativo, tornando o ato inviável.  Canclini (1995, 

p.56) afirma que “logo devemos admitir que no consumo se constrói parte da racionalidade 

integrativa e comunicativa de uma sociedade”. 

Há muitos pontos motivadores para existir o consumo colaborativo de roupas e 

acessórios de segunda mão, um dos agentes de consumo é pertinente com as questões 

econômicas. Em determinadas culturas existe a preferência por consumir este tipo de roupas e 

acessórios, ao invés de adquirir peças novas por questões que visam promover a 

sustentabilidade ambiental, reduzindo a quantidade de roupa e acessórios eliminados. Para 

Barbieri (2015, p.39) “Colaborar envolve benefícios para ambas as partes do processo, além de 

tornar os cidadãos ativos em um grupo e em sociedade. 

Outra motivação é o consumo ético, onde a compra de roupas e acessórios em segunda 

mão assume o cargo de ser reutilizada, conservando recursos naturais, produtos desnecessários 

e baixos custos consumistas. A motivação comercial e de lazer também são motivadores 

levados em conta pelos consumidores para a existência de tal modelo consumista. E por fim, 

há as motivações pautadas em relação com a identidade de status pessoal, em que o desejo de 

ser diferente é um fator de motivação para este tipo de compra (HAN, 2013). 

Com as constantes mudanças econômicas que acometem a realidade de muitos 

indivíduos, esse modelo de consumo vem ganhando força e o reaproveitamento de roupas e 

acessórios pode ser uma alternativa mais econômica para os consumidores. Só que não basta 

que seja aplicado um modelo de negócio, com foco na economia colaborativa e o 

reaproveitamento e roupas e acessórios, se o empreendimento não colocar em prática e 

realmente entender como o conceito de sustentabilidade pode afetar o mesmo e como ele está 

atrelado ao consumo de artigos de moda. 
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2.2.1.3 A sustentabilidade e o consumo de moda 

A indústria da moda é uma das maiores e mais antigas do mundo e é ponderada como 

uma das mais insustentáveis, devido à maneira como tem sido desenvolvida, sendo Designers, 

fabricantes e consumidores devem trabalhar juntos para criar uma forma de diminuir os 

impactos ambientais e sociais causados por este setor. Sendo que os consumidores podem 

utilizar suas peças de vestuário durante um período maior de tempo ou os produtos serem 

fabricados com tecidos reciclados e reutilizados (MUKHERJEE, 2015). 

O modelo atual, onde existe o consumo rápido e desenfreado, cria perdas ambientais, 

sendo que o processo mais correto seria a utilização das roupas e acessórios até ao final da sua 

“vida útil”, no entanto os consumidores deixam de utilizar esses objetos muito antes de estarem 

deterioradas.  A sustentabilidade é muito mais abrangente do que somente o meio ambiente, 

visto que envolvem todos os indivíduos, a pobreza, os consumidores, entre outros fatores 

(CORRÊA; SPAGOLLA, 2011). 

No conceito de sustentabilidade deve-se harmonizar o desenvolvimento econômico com 

o desenvolvimento industrial sem devastar o meio ambiente. Contudo, este conceito aplicado a 

este ramo de negócio é algo atual. Algumas organizações empregam a sustentabilidade como 

uma ferramenta estratégica de marketing, para aumentar o portfólio de vendas, se 

desconhecendo o real impacto destes produtos para o meio ambiente. Além do mais, é de suma 

importância se mencionar que a sustentabilidade não está atrelada somente as questões da 

natureza, mas também às condições em que as pessoas são expostas no seu local de trabalho 

(SCHULTE; LOPES, 2013). 

Os autores consideram que a moda sustentável se enquadraria um movimento mais lento 

da moda, em contrapartida pondera que a indústria da moda precisa modificar a maneira como 

está atuando, visando a redução do ciclo de fabricação e ser mais consciente na escolha dos 

materiais utilizados na industrialização dos produtos (HENNINGER et al., 2016). 

Diante disto, Lipovetsky (2016) defende que o modelo de consumo excessivo deve ser 

substituído pela simplicidade voluntária que consiste se descartar o que é desnecessário, 

buscando um meio de se viver com menos coisas, se libertando do materialismo. O filósofo 

complementa dizendo que o que mais importa é a qualidade do produto que a quantidade, mais 

a maneira de ser de cada indivíduos do que ele possui, mais o compartilhamento e os auxílios 

mútuos do que o espírito individualista (LIPOVETSKY, 2016). 
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Para existir o desenvolvimento sustentável, o melhor seria consumir menos. Entretanto, 

nem todos os consumidores estão preparados para fazê-lo. Por trás da necessidade de se 

consumir há a de se estar associado a um status social ou na construção de sua identidade através 

de marcas. A necessidade de se consumir novidades criou-se uma situação oposta aos valores 

sustentáveis (KOSKELA; VINNARI, 2009). 

Para Broega et al. (2011) devido à quantidade de informação que está disponível 

atualmente, os consumidores estão começando a serem mais conscientes, mais exigentes e 

sensíveis aos preços exercitados pelo mercado, bem como a serem menos influenciados pelas 

marcas. Estes novos hábitos de consumo que estão sendo praticados, existem por causa dos 

elementos económicos, dos avanços tecnológicos e da conscientização ecológica. A 

sustentabilidade abrange muito além do processo de produtivo da indústria destes artigos da 

moda, mas que os consumidores realmente entendam e compreendam como valores éticos estão 

atrelados a seus atos de consumo, e o impacto que estes atos causam.  

Mudar o modo de consumir, se tornando um consumidor “verde” nem sempre é algo 

fácil se fazer, pois existe este estilo de vida rápido dos consumidores, uma vez que necessitam 

de disponibilidade. Toda vez que os consumidores decidem realizar a compra de um produto 

ou serviço, essa decisão impulsiona o consumo, no aspecto de vir a ser ou não sustentável 

(YOUNG et al., 2010). 

Promover a prática de consumo sustentável no setor de vestuário e acessório, não é uma 

tarefa muito fácil, pois como se sabe, este é um setor onde há grande rotatividade de produtos 

que entram e saem de moda quase que diariamente. As plataformas online podem ser um grande 

aliado deste modelo de negócio, pois proporciona o acesso rápido e qualquer hora de itens que 

podem ser considerados obsoletos para alguns e se tornar um item da moda para outros 

consumidores. O e-commerce proporciona a troca rápida de informações e de produtos, 

deixando os consumidores e os fornecedores mais próximos.  

2.3 DEFINIÇÃO DE E-COMMERCE 

As empresas hoje em dia são mais complexas e o meio empresarial está mais dinâmico 

e competitivo, e as empresas devem sempre buscar novas ferramentas e meios para evoluírem 

e acompanharem a demanda de seus consumidores.  

A globalização da economia e o crescente desenvolvimento de novas tecnologias de 

informação foram os pilares essenciais para a criação do e-commerce. O e-commerce ou 
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Comércio eletrônico, com o decorrer dos anos se tornou um mecanismo tecnológico 

indispensável para as organizações atualmente por se tornarem um diferencial no mercado e 

impulsionar a competitividade da empresa. Gordon e Gordon (2015, p.180), “definem e-

commerce como o intercâmbio ou a compra e venda de produtos e serviços por meios 

eletrônicos”. 

Há diversas definições que são atribuídas ao e-commerce, sendo um conceito que está em 

constante evolução. Para Nakamura (2001, p. 31), “comércio eletrônico é toda atividade de 

compra e venda realizada com o auxílio de recursos eletrônicos”. No começo, o e-commerce 

era visto apenas como um meio que permitia o alargamento da visibilidade das empresas no 

mercado para os seus consumidores, no entanto, atualmente é um sistema complexo que 

possibilita a venda de produtos e serviços. 

Complementando, Balarine (2002, p. 4) diz que “e-commerce são transações que 

ocorrem via internet, através da ligação entre compradores e vendedores”. Com os avanços das 

inovações tecnológicas e a possibilidade e proximidade das pessoas com o mundo todo foram 

os fatores cruciais para o desenvolvimento do e-commerce para a sociedade. É amplamente 

utilizada como meio de compartilhar informações sobre negócios, manutenção dos 

relacionamentos dos negócios e a condução das transações através das redes de 

telecomunicações. 

Esse novo meio de se comercializar possibilitou diversos aperfeiçoamentos na maneira 

como se comercializa produtos e serviços, trazendo mais facilidade para o cotidiano dos 

consumidores. Para Gordon e Gordon (2015, p.185), “fazer negócios eletronicamente propicia 

muitas oportunidades para reduzir os erros e melhorar a qualidade”. 

Ou seja, o e-commerce é qualquer tipo de compra, de vendas de mercadorias ou de 

serviços realizados através da utilização da internet que possui como principal objetivo facilitar 

a vida das pessoas permanecendo sempre disponíveis a um toque de seus clientes. O e-

commerce possui outras funções, no entanto as vendas são o foco principal. Os gestores também 

ficam “habilitados a melhorar o seu processo de tomada de decisão, porque têm acesso tanto a 

dados transacionais quanto a dados estatísticos e podem executar análises com respeito às suas 

operações e estratégias” (GORDON; GORDON, 2015, p. 184). 

O e-commerce é atualmente uma peça fundamental para as organizações, pois além de 

se tornar um novo canal de comercialização, convertendo os internautas visitantes em 

consumidores. Dentro do e-commerce a modalidade mais comum é aquela entre empresas e 

consumidores, porém existem outras modalidades para realizar transações virtuais. 
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2.3.1 Modelos de negócios eletrônicos 

O comércio pela internet não acontece somente através de operações entre consumidores 

e empresas, mas também se referem a e-business, que são os procedimentos desde a produção 

até a administração de recursos humanos, logo, abrange toda a cadeia de negócios das empresas. 

Sendo assim, pode-se afirmar que existem diversas probabilidades para operações 

concretizadas eletronicamente, bastando somente conhecer as partes que estão envolvidas 

nestas transações e que podem ser entre organizações e, entre as empresas e seus consumidores 

finais. 

Segundo Gordon e Gordon (2015, p. 186), “a imprensa popular dedicou uma grande 

atenção à distinção entre dois tipos de comércio eletrônico: empresa-para-consumidor (B2C- 

Business-to-Consumer) e empresa-para-empresas (B2B – Business-to-Business)”. Outros 

autores como Albertin (2001) considera que existe o modelo consumidor-para-consumidor 

(C2C – Consumer-to-Consumer). 

O B2B compreende as transações realizadas entre empresas, seja de compras e vendas 

de mercadorias, serviços ou informações. Segundo WTO (2013, p.13), e-commerce B2B é 

“qualquer transação efetuada entre organizações em que, pelo menos uma das seguintes 

atividades seja realizada por meios eletrônicos, sendo estas: produção, distribuição, 

comercialização, venda ou entrega”. 

No modelo de negócio B2B as plataformas online têm interesse para o setor de 

transações porque são capazes de fornecerem ferramentas que facilitam a tomada de decisões, 

facilitando a cooperação entre as organizações, onde as receitas juntando vendedores e 

compradores. 

No Brasil o modelo de e-commerce B2B se dá principalmente através do comércio de 

empresas industriais e comerciais, proporcionando aos consumidores a oportunidade de 

adquirir e ofertar produtos nos locais estabelecidos pelos clientes (GORDON e GORDON, 

2015). 

O B2C compreende as transações entre empresas e os consumidores finais. WTO (2013, 

p.3) afirma que “e-commerce B2C implica negócios de venda ao público em geral, geralmente 

através de catálogos que fazem uso de software de carrinho de compras”. Para Albertin (2001), 

o modelo de e-commerce C2C compreende as transações que ocorrem entre os consumidores 

de forma direta, ou seja, de consumidor para consumidor. 
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Dentre os três tipos de e-commerce, o modelo que mais se destaca para o presente estudo 

é o B2C, pois possui o maior número de transações. “A tecnologia por trás do e-commerce B2C 

é muito mais simples, tanto para a empresa como para os consumidores” (GORDON e 

GORDON, 2015, p.186). 

Neste mercado as comunidades virtuais possuem grande relevância para as 

organizações, pois criam valor e sendo que a publicidade é a principal fonte de receita. Abaixo 

temos o Social-Commerce, que são as plataformas intermediadoras da comunicação entre os 

indivíduos que compartilham algo em comum. 

2.3.1.1 Social-Commerce 

É comum na sociedade atual – com o desenvolvimento de novas plataformas digitais – 

os seres humanos buscarem novos meios de se comunicarem. Na jornada dos usuários online é 

comum as trocas de informações, ocorrendo entre amigos, conhecidos e até mesmo com 

desconhecidos. Recuero (2009, p. 17) assegura que, “na área de comunicação mediada pelo 

computador, as formas de organização, identidade, conversação e mobilização social estão 

mudando profundamente. As redes sociais [...] conectam não apenas computadores, mas 

pessoas”, pois são capazes de ampliar a capacidade de conexão entre os indivíduos. 

A comunicação entre os usuários online vem se fortalecendo mais pela proporção das 

informações que são trocadas entre eles neste ambiente e pela capacidade das mesmas se 

espalharem. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 12) declara que “os consumidores já não 

são mais indivíduos isolados; agora, estão conectados uns aos outros. Suas decisões não são 

mais inconscientes; ao contrário, são bem fundamentadas em informações”. 

As empresas que estão nesse meio devem estar atentas a tudo o que seus consumidores 

publicam e compartilham na internet com outros usuários. As predileções e manifestações são 

expressas em tempo real, ganhando força e poder de influências na construção de opiniões e 

decisões de consumo. São informações preciosas que chegam para somar aos produtos e aos 

serviços ofertados. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.12) defende a ideia afirmando que os 

consumidores “não são mais passivos; são ativos, oferecendo feedback útil as empresas”. 

As atividades comerciais originam-se de um relacionamento, e com a facilidade na troca 

de informações que a internet proporciona, as manifestações e as trocas de experiências entre 

usuários motivam diretamente as compras realizadas no ambiente virtual.  
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Para Marsden (2010, p.7), “o e-commerce, no início, foi uma experiência solidária, na 

qual as pessoas interagiam apenas com softwares”. As utilizações de estratégias de 

relacionamento dentro do comércio eletrônico possibilita o atendimento dos interesses públicos. 

O social-commerce é considerado como uma peça do e-commerce, ou seja, é a junção do e-

commerce, do e-marketing e das tecnologias que o sustentam, assim como os objetos da mídia 

social. Para Kotler e Keller (2012, p.136), “o social-commerce permite criar engajamento entre 

os consumidores e a marca”. 

Essas junções das peças do e-commerce interagem entre si e exercem influências, 

compartilhando interesses, questionamentos e informações que podem vir a ser cruciais para a 

fidelização dos clientes. Essas trocas podem ocorrer antes ou durante a busca de mercadorias 

na internet, mas nem sempre levam a compra em uma loja virtual. 

O consumidor dos novos tempos é independente. Quer tomar suas decisões sozinho, 

quer pesquisa, escolher, produzir, misturar, participar, comprar, indicar e criticar. 

Quer mudar a empresa toda caso veja nela algo que não lhe agrada – sob pena de não 

comprar mais dela e ainda criticá-la para milhares de pessoas ao mesmo tempo, por 

meio de um simples e ligeiro blog (VAZ, 2010, p.139). 

O social-commerce é basicamente a interligação das redes sociais com o e-commerce. 

Como as mídias de redes sociais estão em ascensão atualmente, as plataformas e-commerce 

vem se adaptando para unirem-se as mesmas. Essa união está aliada a uma interface agradável 

e eficaz, fazendo com que o comércio social proporcione boas experiências aos usuários e 

possíveis consumidores. 

As mídias sociais e o e-commerce são duas esferas digitais de naturezas diferentes, mas 

que quando associadas trazem desafios e oportunidades para as organizações utilizarem as 

mesmas como ferramenta para aumentar a competitividade. Chaumond (2010, p.40) 

complementa dizendo que “a natureza profundamente social do serviço de social-commerce 

seria baseada no fato de que os usuários tecem verdadeiras relações sociais”. 

O elemento social é praticamente onipresente, mas impacta de forma decisiva nas 

atividades comerciais. E, além disso, todas as interações sociais que ocorrem durante as 

transações se apresentam em “tempo real”. Esse é um quesito que deve ser bem analisado, pois 

sabe-se que cada vez mais os consumidores esperam que a sua experiência de compras online 

seja perfeito, as oportunidades de interação social tornaram-se quase obrigatória no mundo de 

compras online. Shet et al. (2001, p.29) diz que "o comportamento do cliente são as atividades 

físicas e mentais realizadas por clientes de bens de consumo e industriais que resultam em 

decisões e ações". 
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Tendo como implicação da modernização da comunicação e maior compartilhamento 

de dados e informações através das mídias sociais, as organizações tornaram-se mais 

transparente. De acordo com o proposto por Dooley (2012, p. 244):  

Existem diversos fatores no ambiente virtual, elementos que influenciam a tomada de 

decisão do consumidor. Como por exemplo, as primeiras impressões que o 

consumidor tem ao entrar em contato com o site de uma loja virtual, de tal modo que 

emoções são desencadeadas e farão com que o consumidor se sinta mais feliz para 

realizar a compra. 

Segundo GAO (2005), o processo decisório de compra é construtivo por natureza e é 

constituído pelos próprios consumidores e pelo ambiente onde as decisões são tomadas. 

Tais mudanças comportamentais resultaram em um processo de tomada de decisão 

circular baseados em feedbacks constantes nas mídias sociais. As organizações devem utilizar 

esses feedbacks para promover mudanças em suas plataformas de modo que cada vez mais 

sejam vistas por sua confiabilidade e estabilidade em um mercado, onde a concorrência está 

ganhando cada vez mais território. 

Pegue os resultados dos experimentos de pequena escala e aplique-os com o que você 

aprendeu sobre integração social para ampliar o seu negócio. Lembre-se que as 

ferramentas de comércio social agregam valor ao negócio quando entregam 

verdadeiro valor para as pessoas que os utilizam, por isso é fundamental dar aos 

usuários uma razão conveniente para se engajar com a mídia social. Escolha um 

conjunto de ferramentas apropriadas com base no que você procura aumentar [...] e 

capture continuamente os feedbacks sobre quão bem você está trabalhando 

(MARSDEM, 2010, p.13). 

Como se vivencia atualmente existe diversas plataformas que distorcem seus 

verdadeiros objetivos e são utilizadas para a realização de roubos de informações, de dinheiro 

e de certa forma da confiança das pessoas quanto o consumo de produtos online. Para que isto 

não volte a acontecer, os indivíduos devem buscar informações e feedbacks em outros locais, 

garantindo que não caiam em um golpe.  
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3 METODOLOGIA 

No presente capítulo, será descrito o método de estudo empregado na pesquisa para 

concretizar os objetivos propostos anteriormente, descrevendo desde o levantamento teórico até 

as técnicas para a realização da análise dos dados que foram coletados.  

Para transcorrer da melhor forma possível é necessário montar o cronograma de 

desenvolvimento do projeto, também chamada de metodologia. A metodologia é algo muito 

importante para qualquer pesquisa científica, sendo utilizada como um cronograma para a 

realização da construção do conhecimento científico (RAMPAZO; CÔRREA, 2008). 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Para se estreitar o estudo, é necessário entender as suas etapas e classificações. Visando 

isso, o presente estudo é caracterizado como de natureza teórica e empírica, pois foi realizada 

uma pesquisa aplicada através de questionários com o intuito de buscar a solução para o 

objetivo que é identificar qual o nível de aceitação de um modelo de negócios circular pelo 

público consumidor, além de ser utilizado para ampliar o conhecimento do explorador a respeito 

dos assuntos abordados.  

Para os autores Marconi e Lakatos (2012), uma pesquisa aplicada se caracteriza pelo 

interesse prático, onde os resultados são coletados em seguida, para a resolução de problemas. 

Para Rampazzo e Corrêa (2008, p. 65), “a pesquisa teórica é realizada com o intuito de ampliar 

os conhecimentos teóricos acerca de algum assunto”. 

Para Cervo e Bervian (2002, p. 9) é 

[...] pelo conhecimento empírico, que a pessoa conhece o fato e sua ordem aparente, 

tem explicações concernentes à razão de ser das coisas e das pessoas. tudo isso é 

obtido das experiências feitas ao acaso, sem método de investigações pessoais feitas 

ao sabor das circunstâncias da vida ou então sorvido do saber dos outros e das 

tradições da coletividade ou, ainda, tirado da doutrina de uma religião positiva. 

Ainda para os autores, “o conhecimento só se dá de maneira absoluta quando sabemos 

qual a causa que produziu o fenômeno e o motivo, porque não pode ser de outro modo” 

(CERVO e BERVIAN, 2002, p.9). Para Lahr (1958) o conhecimento pode ser sintetizado como 

o saber através das demonstrações. 
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Esta pesquisa tem estes tipos de naturezas, pois ampliará o conhecimento do autor por 

meio de pesquisas bibliográficas na área de economia circular, economia colaborativa e e-

commerce, além de se realizar a mensuração dos dados. 

Segundo Rampazzo e Corrêa (2008), quanto aos tratamentos dos dados, as pesquisas 

podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas. O presente estudo se caracteriza como 

quantitativo, pois a coleta dos dados se deu por meio de um questionário que contém perguntas 

fechadas, sendo que posteriormente, os dados foram analisados, obtendo-se indicadores, 

números e gráficos. 

Segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 108), “necessita-se de conhecimento e de 

capacitação para se compreender informações numéricas produzidas por outros, bem como 

habilitar-se a construí-las”. Complementarmente, os autores afirmam que quantificação de 

dados são métodos e técnicas que buscam a síntese e as interpretações de um conjunto de dados 

numéricos, transformados em informações úteis (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

As pesquisas quantitativas “preveem a mensuração de variáveis preestabelecidas, 

procurando verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis, mediante a análise da 

frequência de incidências e de correlações estatísticas. O pesquisador descreve, explica e 

prediz” (CHIZZOTTI, 2003, p. 52). 

Esta pesquisa se caracteriza quanto aos seus fins, como exploratória, pois visa explorar 

um problema, buscando propiciar enriquecimento de conhecimento, explorando um campo 

emergente para pesquisa acadêmica. Segundo Rampazzo e Corrêa (2008, p. 72), a pesquisa 

exploratória “não elabora hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se à definição de 

objetivos e à busca de maiores informações sobre determinada temática”. 

Quanto aos procedimentos técnicos, o presente estudo se deu com base em 

procedimentos de levantamento e de uma vasta revisão bibliográfica sobre os assuntos tratados 

acima. A revisão bibliográfica serviu como embasamento teórico e para melhor entendimento 

dos assuntos, que eram, em partes, desconhecidos pelo pesquisador. Já o levantamento serviu 

como base para a obtenção de informações para a solução do problema proposto.  

Para Rampazzo e Corrêa (2008, p.75), “a pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos”. Complementando, 

Manzo (1971, p.32), entende que a revisão bibliográfica “oferece meios pra definir e resolver, 

não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas 

não se cristalizaram suficientemente”, e possui como objetivo permitir “o esforço paralelo na 

análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações” (TRUJILLO, 1974, p. 230). A 
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pesquisa bibliográfica é parte obrigatória a qualquer tipo de pesquisa, pois auxilia na 

aproximação com o conhecimento produzido, permitindo a identificação dos limites e possíveis 

avanços desse conhecimento em relação ao problema da pesquisa. 

Já o levantamento de dados é a “interrogação direta das pessoas cujo o comportamento 

deseja conhecer” (GIL, 1999, p.70). Onde as solicitações de informações sobre o problema a 

ser pesquisado deve ser feito a um público alvo. 

Esta pesquisa se caracteriza como levantamento, pois descreve a realidade, levantando 

opiniões, tendo como grande vantagem a amplitude de alcance, mas ao mesmo tempo tendo o 

foco mais voltado para grupos de pessoas. A população foi observada de forma direta e por 

meio de questionários, com o intuito de captar seus pontos de vistas em relação ao conceito de 

economia circular. 

3.2 INTRUMENTO DA PESQUISA 

Com o objetivo de identificar a aceitabilidade de um modelo de negócios circular pelo 

possível público alvo para o consumo de itens de segunda mão (vestuário, acessórios, calçados, 

entre outros) elaborou-se um questionário virtual, através da plataforma do Google 

Formulários, sendo aplicado em ambientes digitais, tais como Facebook, Instagram, WhatsApp, 

LinkedIn e enviados por e-mail.  

O formulário foi disponibilizado em diferentes comunidades, que apresentam variados 

perfis sociais de diferentes gêneros, status, faixa etária e rentabilidade. A escolha pela aplicação 

do formulário em plataformas online se fez necessário pois, em outra ocasião, há a pretensão 

de se criar uma plataforma online baseada no modelo de negócios circular que ultrapasse as 

barreiras geográficas locais e alcance abrangência nacional, atendendo este nicho de forma 

eficiente e com excelência de qualidade.  

3.3 POPULAÇÃO 

A população estudada compreende consumidores de reaproveitamento de roupas e 

acessórios. Como delimitação, escolheu-se grupos de Facebook, WhatsApp entre outros, que 

ofertem produtos de segunda mão para compra e venda, onde aplicou-se os questionários aos 

consumidores destes produtos presentes nesses meios sociais.  

A amostragem é uma etapa de grande importância para se realizar o delineamento de 

uma pesquisa, pois é capaz de determinar a validade dos dados obtidos. Sua principal finalidade 



 41 

  

 

é em relação "à coleta de dados relativos a alguns elementos da população e a sua análise, que 

pode proporcionar informações relevantes sobre toda a população". (MATTAR, 1996, p.128). 

Há duas formas de se selecionar uma amostra, probabilística ou não probabilística. No 

caso do presente estudo, a amostra será não probabilística com população infinita, pois como o 

público é essencialmente online, não se pode mensurar com exatidão o tamanho de toda a 

amostra probabilística, sendo a população classificada como infinita, não se obtendo acesso a 

todos os elementos da mesma (GONÇALVES, 2009).  Levine et al., (2008, p. 218) afirma que 

em “uma amostra não probabilística você seleciona os itens ou indivíduos sem conhecer suas 

respectivas probabilidades de seleção”. 

. Sendo assim, as amostras não probabilísticas geralmente são empregadas em trabalhos 

estatísticos, por ser mais simples ou por existir a impossibilidade de se obterem amostras 

probabilísticas, como seria ideal (NETO, 1977). Para Selltiz (1975, p.605) se faz “uma 

amostragem, não para estimar determinado valor da população, mas para obter certa ideia da 

variedade de elementos existentes nessa população". 

Para Martins e Theóphilo (2009, p. 118) “é compreensível que um estudo de todos os 

elementos da população possibilite preciso conhecimento das variáveis que estão sendo 

pesquisadas, todavia, nem sempre é possível obter as informações de todos os elementos da 

população”. Quando o número de elementos amostrais for muito grande e desconhecido, 

admite-se a população infinita (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 118). 

Para Fink (1995) o tamanho amostral se refere ao número mínimo de respondentes que 

se necessita para que os resultados obtidos sejam confiáveis e o mais preciso possível, e que 

quanto maior for a amostra, menor o nível de erro. O autor ainda complementa dizendo que o 

tamanho da amostra deve considerar o tamanho do universo amostral (no caso infinito), 

garantindo um nível de confiabilidade de no mínimo 95% e o erro permitido não pode ser 

superior a 5% (FINK, 1995). Para a determinação do mínimo da amostra, foi utilizado o cálculo 

amostral online, que acima de 100.000 pessoas, que com um erro amostral de 5% e nível de 

confiabilidade de 95%, definiu a amostra para este estudo de no mínimo de 383 questionários 

respondidos, para que a pesquisa seja válida.  
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3.4 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados realizou-se através da plataforma Google Formulários (apêndice A), 

aonde foram construídos os questionários e posteriormente disponibilizado o link nas redes 

sociais, tais como grupos de Facebook e WhatsApp, e também foi encaminhado o link de 

pesquisa por e-mail. Para Martins e Theóphilo, (2009, p. 93) os questionários “tratam-se de um 

conjunto ordenado e consistente de perguntas respeito de variáveis e situações que se deseja 

medir ou descrever”. Os questionários devem ser “encaminhado para potenciais informantes, 

selecionados previamente, tendo que ser respondido por escrito e, geralmente, sem a presença 

do explorador” (MARTINS E THEÓPHILO, 2009, p. 93). 

Martins e Theóphilo, (2009, p. 94) afirmam que os questionários eletrônicos “são cada 

vez mais frequentes [...] e deve ser construído atendendo a todas as sugestões e recomendações 

expostas para a elaboração de um questionário tradicional”. 

Esta forma de aplicação de questionário possibilita o acesso a um público maior, além 

de gerar menos custos e despesas para o pesquisador. Também, apresenta a possibilidade de ser 

aplicado em um curto período de tempo, a um grande número de indivíduos. 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

Para a realização da análise dos dados recolhidos se fez necessário reduzir a grande 

quantidade de dados em porções menores, e em seguida novamente reagrupados em categorias 

conforme seus preceitos, ressaltando padrões, temas e conceitos parecidos.  

Os autores Martins e Theóphilo, (2009, p. 143), defendem “a ideia de combinar métodos 

quantitativos e qualitativos com o intuito de proporcionar uma base contextual mais rica para 

interpretação e validação dos resultados”. 

Para a tabulação e análise dos dados foram utilizadas planilhas do Excel, tabelas e 

quadros que o próprio Google Formulários disponibiliza, onde, se adaptou e se reorganizou as 

informações coletadas em tabelas que serão apresentadas no capítulo 4. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O presente capítulo tem como principal objetivo, apresentar os resultados obtidos com 

a aplicação do questionário e realização da análise e discussão dos dados. Como determinado 

anteriormente, utilizou-se a calculadora amostral para determinar a amostra para o presente 

estudo de no mínimo 383 questionários respondidos. Porém, obteve-se 355 respostas válidas, 

sendo que a pesquisadora utilizou de tabelas e gráficos disponibilizados pela plataforma do 

Google formulários, reagrupando e classificando em novas tabelas no Excel como ferramentas 

para a obtenção e análise dos dados.  

Em um primeiro momento, na tabela 1 abaixo, tem-se as respostas obtidas nos três 

primeiros questionamentos. Para a primeira questão, foi indagado se as pessoas já haviam 

comprado ou consumido roupas e acessórios de segunda mão, obtendo-se 355 respostas, onde 

69,30% respondeu que Sim e 30,70% respondeu que Não.  

Tabela 1: Compra e aquisição de produtos de segunda mão. 

COMPROU E ADQUIRIU PRODUTOS DE SEGUNDA MÃO 

Opções Respostas Porcentagem 

Sim 246 69,30% 

Não 109 30,70% 

TOTAL 355 100,00% 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Esta tabela demonstra que os indivíduos já utilizam produtos de segunda mão como uma 

possibilidade de adquirir algo que necessita no momento. O questionário foi redirecionado, 

conforme as respostas obtidas no primeiro questionamento, onde quem respondeu sim iria para 

a questão 3. Os indivíduos que responderam negativamente foram redirecionados para a questão 

2, que foi voltada para a descoberta de se essas pessoas estariam dispostas, em outro momento, 

consumir produtos de segunda mão.  

Tabela 2: Disposição para adquirir produtos de segunda mão. 

DISPOSIÇÃO PARA ADQUIRIR PRODUTOS DE SEGUNDA MÃO 

Opções Respostas Porcentagem 

Sim 31 28,44% 

Não 78 71,56% 

TOTAL 109 100,00% 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Nessa questão, por sua vez, dependendo das respostas obtidas, se Sim ou Não, os 

mesmos eram redirecionados novamente. Os indivíduos que responderam Sim corresponderam 

a 28,44% das respostas e foram redirecionados para a questão 3 - que será explanada na tabela 

seguinte - para prosseguir, a pesquisa e as respostas negativas corresponderam a 71,56%, 

finalizando assim, sua participação no questionário.  

Esse resultado demonstra que há muitos indivíduos que não apresentam interesse em 

consumir produtos de segunda mão, pois ainda não estão conscientizados ou desconhecem os 

benefícios que a adoção do modelo de negócios circular pode ofertar, tanto para o meio 

ambiente e quanto para a sociedade como um todo. Fajardo (2010, p. 23 Apud BARBIERI, 

2015) que esse modelo funciona porque “os pequenos gestos, quando praticados por muitas 

pessoas, podem ter consequências abrangentes”. 

Para o questionamento 3, que vai ao encontro das respostas positivas obtidas no primeiro 

questionamento, foi indagado a frequência com que os indivíduos costumam consumir os 

produtos de segunda mão. Para tal questionamento, as opções que foram mais relevantes foram 

Pouco Frequente e Frequente, onde obteve-se 169 respostas para o opção Pouco Frequente, 

correspondendo a 61,01% e 61 para a opção Frequente correspondendo a 22,02%. 

Tabela 3: Frequência de aquisição. 

FREQUÊNCIA DE AQUISIÇÃO  

Opções Respostas Porcentagem 

Nunca 21 7,58% 

Pouco frequente 169 61,01% 

Frequente 61 22,02% 

Muito frequente 17 6,14% 

Sempre 8 2,89% 

Quando Surge Algo Interessante 1 0,36% 

TOTAL 277 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Na tabela 3, pode se perceber que as pessoas adquirem esses produtos eventualmente, e 

que não é um consumo impulsivo, mas que surge conforme a necessidade de cada indivíduo e 

de forma consciente.  O autor Fajardo (2010 Apud BARBIERI, 2015) explica que os indivíduos 

estão mais conscientes sobre seus atos de consumo, não levando mais em consideração apenas 

seus gostos pessoais e o desejo de aquisição, mas também o bem-estar da comunidade. 

Para a questão 4, como pode-se perceber na tabela 4, abaixo, foi indagado sobre o que 

os indivíduos fazem com as roupas e acessórios que já não estão mais utilizando, sendo que a 
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mesma era múltipla escolha, obteve-se 387 respostas, onde a opção Faço Doações obteve o 

maior percentual, correspondendo a 62,79% das respostas.  

Tabela 4: Roupas e Acessórios Inutilizados. 

ROUPAS E ACESSÓRIOS INUTILIZADOS 

Opções Respostas Porcentagem 

Vendo 62 16,02% 

Faço Doações 243 62,79% 

Troca 69 17,83% 

Jogo Fora 12 3,10% 

Deixo Guardado em Casa 1 0,26% 

TOTAL 387 100,00% 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

Esse resultado demonstra que muitos indivíduos já estão mudando seu conceito quanto 

à destinação que devem tomar quanto aos objetos que já não são mais utilizados, optando, 

muitas vezes, por fazerem doações dos mesmos, alongando o ciclo de vida útil do produto.  

Segundo Kirchherr et al. (2017 apud SCHEMEN; PEREIRA; GIOTTO, 2018), a 

economia circular é composta por 10Rs – Recusar, Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reparar, 

Reformar, Remanufaturar, Redefinir, Reciclar e Recuperar energia. Na tabela 4 nota-se que os 

indivíduos promovem 5Rs do conceito inicial de economia circular – Repensando o uso do 

produto, Reduzindo a produção de resíduos, Reutilizando os recursos, Redefinindo o conceito 

e Reciclando.  

Também percebeu-se que a cultura de consumir e jogar fora ainda se faz presente, mas 

que começa a ser reestruturada, fazendo com que as pessoas comecem a repensar seu modo de 

consumir, criando valor a cadeia e conscientização da necessidade de se desenvolver produtos 

sustentáveis, que tenham um ciclo de vida mais prolongado do que os produtos que já estão no 

mercado.  

As questões 5 e 10, também múltipla escolha, foram voltadas para a descoberta dos 

locais mais utilizados pelos indivíduos e se as redes sociais se fazem presentes e se influenciam 

seus comportamentos habituais, os instigando ao consumo. Na questão 5 se buscou identificar 

os principais meios que os indivíduos costumam adquirir roupas e acessórios de segunda mão, 

sendo que as redes sociais (grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) se caracterizaram 

como impulsionadoras e motivadoras do consumo destes artigos, correspondendo a 39,52%, 

seguida pela procura em lojas físicas que ofertam tais produtos, com 25,81% dos respondentes. 
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Tabela 5: Aquisição e informações de compra. 
ONDE SE COSTUMA ADQUIRIR ROUPAS E ACESSÓRIOS 

Opções Respostas Porcentagem 

Lojas Físicas Especializadas 73 19,62% 

Lojas online 54 14,52% 

Lojas Físicas que oferecem roupas e acessórios de segunda mão 96 25,81% 

Grupos do Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. 147 39,52% 

Através de doações 1 0,27% 

Através de pessoas conhecidas 1 0,27% 

TOTAL 372 100,00% 

  

BUSCA DE INFORMAÇÕES PARA A COMPRA E VENDA 

Opções Respostas Porcentagem 

Facebook 222 57,66% 

Instagram 31 8,05% 

WhatsApp 74 19,22% 

Sites 51 13,25% 

Brechós 2 0,52% 

Indicações 3 0,78% 

Lojas 1 0,26% 

Normalmente não pesquiso 1 0,26% 

TOTAL 385 100,00% 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

Para a questão 10, buscou-se descobrir quais eram os lugares onde os indivíduos buscam 

informações sobre os produtos para posteriormente comprar ou vender os produtos de segunda 

mão. Um panorama tornou-se a se repetir, as redes sociais foram os principais meios de 

pesquisa e plataformas de vendas utilizadas, sendo que o Facebook atingiu o percentual de 

57,66% e o WhatsApp 19,22%. 

Esse cenário demonstra que as pessoas estão cada vez mais ligadas aos meios sociais 

como seu principal meio de comunicação e que é possível e viável se investir em plataformas 

circulares ou de compartilhamento, atrelados aos meios de comunicação sociais, de modo que 

criem valores entre si, contribuindo mutuamente, trazendo reconhecimento e feedbacks para as 

organizações perpetuarem. E que esses sistemas fornecem diversos benefícios ambientais, pois 

aumenta e eficiência da utilização, ao reduzir desperdícios, incentivando o desenvolvimento de 

produtos mais duráveis ou reaproveitáveis e ao propiciar a absorção do excedente produtivo e 

do consumo excessivo (BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

Para a questão 6, foram listados algumas linhas de produtos para se buscar a 

identificação de quais eram os mais procurados, quando se trata de artigos de segunda mão, os 
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participantes podiam escolher mais de uma opção, obtendo-se 309 respostas. Sendo que as 

roupas femininas receberam 152 respostas, correspondendo a 49,67%, seguido por roupas 

infantis com 69 respostas e um percentual de 24,91%.  

Tabela 6: Tipos de produtos que mais se adquire. 
TIPOS DE PRODUTOS QUE MAIS SE ADQUIRE 

Opções Respostas Porcentagem 

Roupas Infantis 69 24,91% 

Acessórios Infantis 20 6,54% 

Roupas Masculinas 48 15,69% 

Roupas Femininas 152 49,67% 

Calçados 2 0,65% 

Móveis 4 1,31% 

Carros 3 0,98% 

Eletroeletrônicos 3 0,98% 

Vários 1 0,33% 

Nunca comprei 4 1,31% 

TOTAL 306 100,00% 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

O panorama descrito no quadro acima, vem colaborar com a ideia da mulher sendo o 

centro do consumismo. Também é possível se perceber um nicho de mercado a ser mais 

explorado e abrangido através de empreendimentos circulares. Demonstra que é necessário se 

repensar o papel que as mulheres desempenham perante a sociedade e sua contribuição para a 

existência do desenvolvimento sustentável.  

Para o autor Sen (2000, p. 235) é preciso compreender que a participação das mulheres 

na sociedade é uma questão intrínseca e essencial para se repensar o desenvolvimento 

sustentável, buscando a oferta de outras formas de empreender para buscar o empoderamento 

feminino. Seguindo esse preceito, os empreendimentos que seguirem o modelo circular e que 

possuírem um foco mais voltado para o público feminino, pode vir a contribuir muito para que 

o mesmo obtenha o sucesso. 

Na tabela 7, temos as respostas dos questionamentos 7, 8 e 9, representando, 

respectivamente, a visão da prática de consumo de artigos de segunda mão e a motivação para 

a compra e venda desses artigos. Segundo as respostas obtidas, 36,27% dos indivíduos veem as 

prática de consumo de produtos de segunda mão como um meio de economizar dinheiro.  

No que se refere em motivação para se realizar a compra, os indivíduos que buscam por 

artigos com preço mais acessível, obteve 228 respostas, equivalente a 61,79% e apenas 19,78% 

dos mesmos veem essa prática como sustentável. Na motivação para venda, os indivíduos são 
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motivados a vender, pois são objetos que não utilizam mais (37,88%) e necessitam organizar 

espaço em seus lares e se desfazerem destes.  

Tabela 7: Visão, Motivação para a compra e venda. 

VISÃO DA PRÁTICA DE CONSUMO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS DE SEGUNDA MÃO 

Opções Respostas Porcentagem 

Boa Prática de Negócios 61 15,80% 

Prática Sustentável de Negócio 100 25,91% 

Meio de Economizar Dinheiro 140 36,27% 

Possibilidade de Reaproveitar Recursos 85 22,02% 

TOTAL 386 100,00% 

  

MOTIVAÇÃO PARA A COMPRA 

Opções Respostas Porcentagem 

Preço mais acessível 228 61,79% 

Saciar a Vontade de Consumir 8 2,17% 

Evitar o Consumo Excessivo 21 5,69% 

Cuidar Melhor dos Recursos Inutilizados 37 10,03% 

Prática Sustentável 73 19,78% 

Não se encontra o Mesmo Produto Novo 1 0,27% 

Objetos Raros 1 0,27% 

TOTAL 369 100,00% 

  

MOTIVAÇÃO PARA A VENDA 

Opções Respostas Porcentagem 

Ganho de Dinheiro Extra e Aumento de Renda 99 33,79% 

Ganho de Espaço no Lar 35 11,95% 

Roupas e Acessórios inutilizados 111 37,88% 

Prática Sustentável 44 15,02% 

Preferência Para a Doação 4 1,37% 

TOTAL 293 100,00% 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

Com essas respostas, pode-se pressupor que apesar de ainda existir o consumo excessivo 

em alguns setores da economia, há outros em que já há uma conscientização em relação ao 

mesmo, ficando claro, que mesmo que lentamente, já está começando a agregar alguns aspectos 

da economia circular.  

Mais uma vez, o estudo deixou claro que as pessoas revendem ou adquirem roupas e 

acessórios de segunda mão, principalmente por questões que dizem respeito ao setor financeiro 

de cada indivíduo, não se preocupando com as questões ambientais ou sustentáveis. Os 
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consumidores “preocupa-se somente com o destino de seu dinheiro e com aquilo que a compra 

irá incentivar” (FAJARDO, 2010, p.23 Apud BARBIERI, 2015) 

Pode-se concluir também que haveria a aceitação de organizações que seguissem o 

modelo de negócio circular, pois já há um livre comércio nesse sentido, e um ambiente mais 

organizado e arranjado, só viria a contribuir para a expansão do conceito. Segundo Felipini 

(2010) que as razões para a existência de do sucesso deste modelo de negócio se dá, 

principalmente, pelo fato da facilidade de acesso e uso e da geração de benefícios para os 

consumidores. 

Na questão 11, foi deixada uma pergunta aberta, onde as pessoas podiam dar suas 

opiniões sobre o que as plataformas online de compras e vendas poderiam ofertar de diferente. 

Neste apontamento, podemos ressaltar alguns itens, cujos os aspectos foram mais relevantes. 

Em relação aos produtos ofertados nas plataformas, 23,93% dos indivíduos ressaltaram que 

seria interessantes se as plataformas ofertassem uma diversidade maior de itens em um mesmo 

ambiente, e 7,69% ressaltam que o preço deveria ficar mais explícito e claro a quem está 

adquirindo. 

Este questionamento veio a contemplar o objetivo principal do estudo, que é a 

identificação de qual o nível de aceitação de um modelo de negócios circular pelo público 

consumidor. Onde 8,55% dos respondentes acredita que seria interessante a criação de uma 

plataforma voltada para a troca de produtos, meio esse, que viria a simplificar e facilitar a 

interação entre as partes, e também àquelas pessoas que necessitam de algo, mas não possuem 

condições financeira de adquiri-lo novos. Seria algo totalmente voltado para o bem-estar e as 

necessidades dos indivíduos. 
Algumas pessoas acreditam que as plataformas já existentes possuem todos os atributos 

para atender a todas as suas necessidades, não sendo necessário a criação de novos modelos de 

plataformas. 

Tabela 8: Plataformas com opções diferenciadas. 

PLATAFORMAS COM OPÇÕES DIFERENCIADAS 

Produto 

Classificação Respostas Porcentagem 

Diversidade 28 23,93% 

Melhor Descrição dos Preços 9 7,69% 

Melhor Descrição do Produto 4 3,42% 

Qualidade das Imagens 3 2,56% 

Melhor Descrição dos Tamanhos X Medidas 3 2,56% 
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Qualidade do Produto 2 1,71% 

  

Site 

Site de Trocas de Mercadorias 10 8,55% 

Preços Diferenciados 9 7,69% 

Fácil Comunicação entre os Interessados 4 3,42% 

Mais Praticidade e Clareza de Informações 4 3,42% 

Ofertar Objetos Raros 4 3,42% 

Não Cobrar ou Diminuir o Valor dos Fretes 3 2,56% 

Entrega Mais Ágil 2 1,71% 

Maior Segurança 2 1,71% 

Troca de Materiais Didáticos 1 0,85% 

Contato de Forma Personalizada 1 0,85% 

Customização de Produtos 1 0,85% 

Mais Opções de Envio (Correios, transportadora, etc.) 1 0,85% 

Bônus por Compra 1 0,85% 

Ofertar Espaço Físico para Representantes ou Revendedores 1 0,85% 

  

Outros 

Não sei  13 11,11% 

Está Bom Assim 11 9,40% 

  

Total 117 100,00% 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

Essa tabela demonstra que as plataformas de trocas seriam aceitas 8,55% dos indivíduos 

pesquisados, respondendo assim, ao objetivo geral da pesquisa que era identificar qual o nível 

de aceitação de um modelo de negócios circular pelo público consumidor. 

Nos questionamentos 12, 13, 14 e 16 serão apresentados os resultados obtidos relativo 

as perguntas sobre os dados pessoais da população pesquisada. Respectivamente apresentados 

como gênero, faixa etária, renda familiar e grau de escolaridade. 

Nesses tópicos, pode-se perceber que a maior parte do público entrevistado, cerca de 

78,70%, é do gênero feminino, se apresentando em sua grande maioria na faixa etária entre 21 

e 25 anos, cerca de 28,04%. Em relação a faixa de renda, houve uma igualdade de respostas 

onde 38,63% dos entrevistados ganha até 2 salários mínimos (R$1.874,00) e o percentual se 

repete para as rendas entre 2 e 4 salários mínimos (R$1.874,01 a R$3.748,00). 

Em relação ao grau de escolaridade, até mesmo em função da faixa etária que se 

apresentou mais relevante, 35,74% dos entrevistados expos que ainda não concluiu sua 

graduação, por motivos ignorados na pesquisa. 
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Tabela 9: Dados Pessoais 

DADOS PESSOAIS 

Gênero 

Opções Respostas Percentuais 

Feminino 218 78,70% 

Masculino 56 20,22% 

Não especificado 3 1,08% 

TOTAL 277 100,00% 

  

Faixa Etária 

Opções Respostas Percentuais 

Entre 15 - 20 anos 54 19,93% 

Entre 21 - 25 anos 76 28,04% 

Entre 26 - 30 anos 47 17,34% 

Entre 31 - 35 anos 41 15,13% 

Entre 36 - 40 anos 22 8,12% 

Mais de 40 anos 37 13,65% 

TOTAL 277 100% 

  

Renda Familiar 

Opções Respostas Percentuais 

Até 2 salários mínimos (R$1.874,00) 107 38,63% 

De 2 a 4 salários mínimos (R$1.874,01 a R$3.748,00) 107 38,63% 

De 4 a 10 salários mínimos (R$3.748,01 a R$9.370,00) 54 19,49% 

De 10 a 20 salários mínimos (R$9.370,01 a R$18.740,00) 9 3,25% 

Mais de 20 salários mínimos (R$18.740,01) 0 0,00% 

TOTAL 277 100,00% 

  

Grau De Escolaridade 

Opções Respostas Percentuais 

Fundamental Completo 8 2,89% 

Fundamental incompleto 15 5,42% 

Ensino Médio Completo 49 17,69% 

Ensino Médio Incompleto 23 8,30% 

Graduação Completa 54 19,49% 

Graduação Incompleta 99 35,74% 

Pós-Graduação Completa 23 8,30% 

Pós-Graduação Incompleta 6 2,17% 

TOTAL 277 100,00% 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 



 52 

  

 

Percebeu-se que grande parte do público entrevistado são jovens, aos quais possuem um 

contato maior e mais desinibido com os meios de comunicação, como redes sociais e 

plataformas online. Também, pode-se perceber que há uma preocupação crescente em relação 

aos impactos causados ao meio ambiente pelo consumo excessivo que o modelo econômico 

linear propõe, demonstrando que o economia circular, mesmo sendo um termo pouco conhecido 

entre a maior parte da população, está sendo explanada e colocada em prática de forma lenta, 

mas crescente, desenvolvendo o consumo sustentável e promovendo um ciclo contínuo dos 

produtos. 

E para finalizar, tem-se a questão 15, onde perguntou-se a cidade e o estado onde cada 

indivíduo reside, sendo a mesma caracterizada como aberta. Como foi um questionário online, 

ao qual era encaminhado a diversos grupos de Facebook, WhatsApp, E-mail, entre outras 

mídias sociais – abrangeu praticamente todas as regiões brasileiras e para facilitar a 

interpretação e análise de dados, a mesma dividiu-se em regiões. 

A Região Sul que se apresentou com o maior número de respostas e também a única 

que obteve respostas advindas de todos os Estados que fazem parte da mesma, correspondendo 

a 94,95%. Na Região Sudeste obteve-se 2,89%, e na Região Nordeste e Centro-Oeste auferiu-

se 1,08% das respostas.  

Tabela 10: Cidades e estados. 
CIDADES E ESTADOS  

Região Sul 

Cidades Respostas Percentuais 

Rio Grande do Sul 

Rio Grande do Sul 13 4,69% 

Tapejara/RS 147 53,07% 

Passo Fundo/RS 29 10,47% 

Água Santa/RS 9 3,25% 

Erechim/RS 5 1,81% 

São Gabriel/RS 4 1,44% 

Ibiaçá/RS 4 1,44% 

Santa Cecília do Sul/RS 3 1,08% 

Vila Lângaro/RS 3 1,08% 

Soledade/RS 2 0,72% 

Sertão/RS 2 0,72% 

Vacaria/RS 2 0,72% 

Bento Gonçalves/RS 2 0,72% 

Lagoa Vermelha 2 0,72% 

Santa Maria/RS 1 0,36% 

Estação/RS 1 0,36% 
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Venâncio Aires/RS 1 0,36% 

David Canabarro/RS 1 0,36% 

Porto Alegre/RS 1 0,36% 

Parobé/RS 1 0,36% 

Caxias do Sul/RS 1 0,36% 

Catuípe/RS 1 0,36% 

Getúlio Vargas/RS 1 0,36% 

Flores da Cunha/RS 1 0,36% 

Mato Castelhano/RS 1 0,36% 

Não Me Toque/RS 1 0,36% 

Marau/RS 1 0,36% 

Ametista do Sul/RS 1 0,36% 

São José do Ouro/RS 1 0,36% 

Sananduva/RS 1 0,36% 

Barracão/RS 1 0,36% 

Machadinho/RS 1 0,36% 

TOTAL RIO GRANDE DO SUL 245 88,45% 

Santa Catarina 

Santa Catarina 1 0,36% 

Chapecó/SC 5 1,81% 

Concórdia/SC 5 1,81% 

Florianópolis/SC 2 0,72% 

Capinzal/SC 1 0,36% 

Zortéa/SC 1 0,36% 

Campos Novos/SC 1 0,36% 

TOTAL SANTA CATARINA 16 5,78% 

Paraná 

Cascavel/PR 1 0,36% 

Assis Chateaubriand/PR 1 0,36% 

TOTAL PARANÁ 2 0,72% 

  

Total Região Sul 263 94,95% 

  

Região Sudeste 

São Paulo 

São Paulo/SP 2 0,72% 

Araraquara/SP 1 0,36% 

Cotia/SP 1 0,36% 

São José dos Campos/SP 1 0,36% 

Embu das Artes/SP 1 0,36% 

Itapecerica da Serra/SP 1 0,36% 

TOTAL SÃO PAULO 7 2,53% 

Minas Gerais 

Brumadinho/MG 1 0,36% 

  

Total Região Sudeste 8 2,89% 
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Região Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul 

Mato Grosso do Sul 1 0,36% 

Mato Grosso 

Rondonópolis 2 0,72% 

  

Total Região Centro-Oeste 3 1,08% 

  

Região Nordeste 

Bahia 

Salvador 2 0,72% 

Ipiaú 1 0,36% 

TOTAL BAHIA 3 1,08% 

  

Região Nordeste 3 1,08% 

  

Total 277 100,00% 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

A distância entre a pesquisadora e os respondentes, estreitou-se por meio da presente 

pesquisa, se torna de grande valia, pois possibilitou a descoberta do modo de agir e pensar de 

pessoas de diferentes classes, etnias, raças e culturas, estreitando os laços entre ambos. Pode-se 

citar também a grande contribuição para o enriquecimento do conceito de economia circular e 

da validação da pesquisa através da análise dos dados. 

Diante dessas análises, foi possível identificar que existem práticas do consumo 

seguindo o modelo circular, mesmo que o conceito se encontre incrustado e implícito ao 

negócio. Também se percebeu uma preocupação dos indivíduos quanto ao impacto que o 

consumo exacerbado de produtos, pode causar ao meio ambiente e a sustentabilidade do eco 

sistema, e a busca por meios de consumo que não agridam o mesmo. 
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5 CONCLUSÃO 

O principal objetivo do trabalho era se identificar qual o nível de aceitação de um 

modelo de negócios circular pelo público consumidor e pode-se concluir que foi atingido com 

sucesso, pois como demonstrado nos resultados anteriores 69,30% dos pesquisados já 

adquiriram produtos de segunda mão e 28,44% estão dispostos a adquiri-los.  

A apresentação dos resultados desta pesquisa deixa claro que há motivação para os 

consumidores utilizarem o modelo de consumo de produtos de segunda mão. Principalmente 

no que se refere ao setor financeiro dos indivíduos, que tem por objetivo principal a economia 

de seu dinheiro quando adquire os mesmos, ou seja, os indivíduos procuram basicamente, por 

peças mais em conta, sendo que os artigos de segunda mão representam o desejo de se ter 

economia, não se preocupando tanto com a sustentabilidade.  

Cabe destacar que nem sempre esse objetivo está relacionado à condição financeira 

desfavorável que o consumidor possui, uma vez que alguns itens de segunda mão, muitas vezes, 

não são considerados baratos se comparados a produtos novos. Mas sim a sua raridade, 

exclusividade de peças, artigos de marca ou retrô.   

Verificando-se também que o consumo desse tipo de produtos não é algo exclusivo do 

público jovem, mesmo que este corresponda a maioria dos entrevistados na presente pesquisa 

(28,04%). Cabe destacar-se que 13,65% desse público já possui mais de 40 anos. Isso demonstra 

que diversos públicos vem se adaptando aos meios eletrônicos de comunicação e redes sociais, 

sendo que estão apresentando uma tendência a aderir a esse modelo de negócios circulares. 

Esses modelos circulares podem ser considerado como sendo mais uma opção para 

consumidores e empreendedores aderirem a algo novo e inovador, que é capaz de prover 

sucesso quando implantado, além de promover a sustentabilidade do planeta. 

Quanto as limitações enfrentadas pela pesquisadora durante o desenvolvimento da 

pesquisa, a principal delas que se pode citar é a dificuldade de se obter respostas aos 

questionamentos, mesmo que disponibilizado diferentes plataformas de comunicação, não se 

chegou ao número mínimo de respostas.  

Recomenda-se a realização de novas pesquisas que busquem a ampliação do escopo do 

estudo realizado, buscando abranger um território maior, capturando os diferentes aspectos e 

configurações que cada cidade ou região apresenta, quanto as diferentes contribuições que 

podem sugerir para um futuro empreendimento baseado em um modelo de negócio 
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circular/colaborativo. Outra sugestão para pesquisas futuras seria identificar a frequência de 

consumo utilizando escalas, ficando mais claro e conseguindo mais exatidão nas respostas. 

Pode-se concluir, através da análise dos dados realizada e do referencial teórico, que 

existem diversas motivações para a utilização do modelo de economia circular, uma delas seria 

o fato do mesmo ser aceito pelo público consumidor.  

Conclui-se também, que o desenvolvimento do reaproveitamento produtos de segunda 

mão em plataformas online seria algo interessante de se empreender, pois, além de ser algo 

atual, começa a existir uma preocupação maior com as questões relacionadas com o impacto 

que o consumo excessivo pode ocasionar para o meio ambiente.  

Concluindo-se que mesmo que isso ocorra de forma inconscientemente, esse 

comportamento é capaz de produzir diversos benefícios ao meio ambiente e aos seres, pois 

reduzindo a produção de resíduos, os impactos da produção excessiva são reduzidos, 

promovendo a preservação e a sustentabilidade. Tudo isso se dá pela preocupação crescente 

dos consumidores buscarem por alternativas e modelos de consumo que não agridam o 

ambiente em que está inserido, diminuindo a produção residual e o consumo excessivo, e que, 

em contrapartida, promovam a sustentabilidade e a preservação do planeta. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

Modelos de Negócios Circulares 

Este estudo faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em 

Administração, FAT - Faculdade e Escola de Tapejara/RS. 

Seu objetivo visa a verificação da aceitação do consumo de produtos ou acessórios de 

segunda mão. As respostas serão analisadas de forma conjunta com os demais respondentes, 

mantendo assim, sigilo total das mesmas. 

Desde já, Muito Obrigado! 

*Obrigatório 

 

1. Você já comprou ou adquiriu consumir roupas e acessórios de segunda mão?  

* Marcar apenas uma oval. 

         Sim (Ir para a pergunta 3) 

         Não (Ir para a pergunta 2) 

 

Seção 1 

 

2. Você estaria disposto a realizar a compra de produtos de segunda mão? 
Marcar apenas uma oval.  
        Sim (Ir para a pergunta 3) 

        Não (Formulário encerrado, obrigado pela sua contribuição) 

 

Seção 2 

 

3. Com que frequência costuma adquirir roupas e acessórios de segunda mão? 

* Marcar apenas uma oval. 
 
          1 vez por mês 

          2 a 5 vezes por mês 

          6 a 10 vezes por mês 

          11 a 15 vezes por mês 

          Outro: 
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4. O que faço quando não utilizo mais as roupas e acessórios? * Marque todas que 

se aplicam.  
      Vendo   
      Faço Doações   
      Troco   
      Jogo Fora  
 
      Outro: 
 
 

5. Onde que você gostaria de adquirir roupas e acessórios de segunda mão? * 
Marque todas que se aplicam. 
 

      Lojas Físicas especializadas   
      Lojas Online   
      Lojas físicas que oferecem roupas e acessórios de segunda mão (brechós)   
      Grupos do Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.  
 
      Outro:  
 
 

6. Que tipo de produtos costumo adquirir neste modelo de compra? * Marque 

todas que se aplicam. 
 

      Roupas infantis   
      Acessórios infantis   
      Roupas Masculinas   
      Roupas Femininas   
      Acessórios  
 
      Outro:  
 
 

7. Como você vê a prática de consumo de roupas e acessórios de segunda mão? 

* Marque todas que se aplicam. 
 

      Boa prática de Negócios   
      Uma prática sustentável de negócio   
      Para economizar dinheiro   
      Por possibilitar o reaproveitamento de recursos  
 
      Outro:  
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8. Indique os motivos que podem te influencia na hora de comprar produtos de 

segunda mão? * Marque todas que se aplicam. 
 

      Porque possui um preço mais acessível   
      Para saciar a vontade de consumir   
      Para evitar o consumo excessivo   
      Para cuidar melhor dos recursos que não são mais utilizados   
      Porque é uma prática sustentável  
 
      Outro:  
 
 
 

9. Indique os motivos que podem te influenciar a vender as roupas e acessórios  

que já não utilizo mais? * Marque todas que se aplicam. 
 
      Para ganhar dinheiro extra e aumentar a renda   
      Para ganhar espaço no lar   
      Porque não utilizo mais essas roupas e acessórios   
      Para dar um destino melhor para os produtos que não são mais utilizados   
      Porque é uma prática sustentável  
 
      Outro:  
 
 
 

10. Onde costuma buscar informações sobre as roupas e acessórios de segunda  

mão quando deseja comprá-los ou vendê-los? * Marque todas que se aplicam. 

 

      Facebook   
      Instagram   
      WhatsApp   
      Sites  
 
      Outro:  
 
 

11. Em sua opinião, o que as plataformas online de compras e vendas poderiam 

ofertar de diferentes?  
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Dados Pessoais 

 

12. Gênero: * 
 
 
 
 

 

13. Faixa etária: * Marcar apenas uma oval.  
 

         Entre 15 anos - 20 anos   
         Entre 21 anos - 25 anos   
         Entre 26 anos - 30 anos   
         Entre 31 anos - 35 anos   
         Entre 36 anos - 40 anos   
         Mais que 40 anos  
 
 
 

14. Renda Familiar: * Marcar apenas uma oval.  

         Até 2 salários mínimos (R$ 1.874,00)   
         De 2 a 4 salários mínimos (R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00)   
         De 4 a 10 salários mínimos (R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00)   
         De 10 a 20 salários mínimos (R$ 9.370,01 a R$ 18.740,00)   
         Mais de 20 salários mínimos (R$ 18.740,01 ou mais)  
 
 
 

15. Cidade e estado em que reside:   
 
 
 
 
  
 

16. Grau de escolaridade: * Marcar apenas uma oval.  

         Fundamental Completo   
         Fundamental Incompleto   
         Ensino Médio Completo   
         Ensino Médio Incompleto   
         Graduação Completa   
         Graduação Incompleta 

 


