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Couro e a economia circular 

 

Durante os anos vinte e após, a forma como fabricamos e usamos os produtos irá ter que mudar de 

um modelo linear para um circular. Instituições influentes como a Comissão Europeia percebem que 

é somente alcançando essa mudança que elas podem atingir metas para manter o aquecimento 

global num nível administrável. O que eles talvez ainda não tenham percebido é que pelo menos um 

setor, couro, já se ajusta perfeitamente ao modelo de economia circular. 
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Em dezembro de 2019, a Comissão Europeia publicou um documento de 24 páginas para explicar um 

conjunto de iniciativas políticas chamado O Acordo Verde Europeu, o qual tem o objetivo de 

"redefinir" o compromisso da organização para enfrentar os desafios relacionados com o clima e o 

meio ambiente. O documento descreve esse compromisso como "tarefa definidora desta geração". 

Pretende-se que a União Europeia (UE) continue a ser um organismo próspero e que sua economia 

cresça, mas que esse crescimento seja "dissociado" do uso de novos recursos. Os recursos renováveis 

e a reutilização de recursos já em circulação será bom, desde que possam ser produzidos ou 

recuperados de maneira sustentável. 

De fato, é exatamente assim que o futuro parece ser: usando o que podemos criar e recuperar para 

tornar os produtos que usamos para a vida, conservando as coisas por um longo período, reparando-

as quando necessário, repassando-as para outra pessoa usar quando não pudermos ou quisermos e, 

eventualmente, devolvendo o produto e recuperando os materiais de que é feito e dando-lhes uma 

segunda, terceira, quarta e quinquagésima vida. Os materiais devem girar em círculos; deve ser 

desperdiçado o mínimo possível. 

Leia o resto da visão da Comissão Europeia relativamente a esta economia circular, através do link: 

https://medium.com/@world_leather/an-introduction-to-leather-and-the-circular-economy-

70e13547739a 
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