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RESUMO 

A fração orgânica representa a maior parte dos resíduos sólidos gerados pelos 
centros urbanos no Brasil, também sendo o principal responsável pela emissão de 
metano quando despejado em aterros sanitários e outras formas de disposição. 
Desse modo, o processo de compostagem realiza a decomposição controlada 
desses resíduos orgânicos, resultando num material estabilizado chamado de 
composto, que por sua vez, tem a capacidade de ser usado como insumo de outras 
atividades. Dessa maneira, o processo surge como uma forma de tratamento capaz 
de conciliar problemas ambientais, econômicos e sociais. Contudo, apesar do 
reconhecimento da legislação, a compostagem no país ainda pode ser considerada 
incipiente, muito por conta da baixa disseminação da coleta seletiva nas cidades. 
Nesse sentido, adotando o modelo de empreendedorismo sustentável, o professor 
universitário Dr. Roberto Guião de Souza Lima Júnior fundou a DR. CATADOR, uma 
empresa de tratamento de resíduos orgânicos, que, utiliza a atividade como meio de 
promoção da educação ambiental na região. Assim, identificando parceiros, 
consumidores e fornecedores, conseguiu formar vínculos que permitiram 
estabelecer o empreendimento, formando uma rede de negócios ao redor da 
solução da compostagem, no entanto, a empresa enfrenta dificuldades em 
consolidar e expandir a solução por motivos variados. Com isso, o presente trabalho 
investiga a rede de negócios da compostagem na região, utilizando o conceito de 
Ecossistemas de Negócios – EN. Dessa forma, por meio da pesquisa explanatória, 
estudo de caso e questionário qualitativo, buscou-se entender a essência da 
empresa e da atividade. Assim, o trabalho enriquece a compreensão das dinâmicas 
e interações entre os agentes do ambiente, ressaltando aspectos de 
interdependência e cocriação de valor, bem como a identificação de outros atores 
não envolvidos diretamente com a empresa. 
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