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1• COMO O COVID-19 REVELOU A 
FRAGILIDADE DE NOSSOS SISTEMAS  
DE PRODUÇÃO

E scassez de máscaras, álcool 
gel, respiradores, remédios, 

produtos alimentícios... A crise sa-
nitária evidenciou a dependência da 
maioria dos países das importações 
e a vulnerabilidade das cadeias pro-
dutivas globais. Esta situação evi-
denciada pelo COVID-19, nos faz 
questionar a capacidade de nossos 
sistemas de produção agrícolas e in-
dustriais de enfrentar, resistir, absor-
ver choques naturais ou climáticos e 
de reorganizar ou até mesmo fortale-
cer sua produção.

UMA DEPENDÊNCIA CRESCENTE UMA DEPENDÊNCIA CRESCENTE 
DAS IMPORTAÇÕES… DAS IMPORTAÇÕES… 

A crise colocou em pauta uma rea-
lidade que é geralmente desconsi-
derada na elaboração de políticas 
de competitividade e atratividade 
de muitos países: a crescente de-
pendência das importações. Reali-
dade que atinge também o Brasil, 
segundo um estudo da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) que 
identificou crescente participação 
dos importados no consumo do-
méstico e nos insumos utilizados 
pela indústria de transformação5. 

Parceria entre grandes empresas como Renner, Braskem, Fitesa 
e Coca Cola4 possibilitou a produção e doação de máscaras 
e aventais para hospitais. As oficinas de confecção adaptaram 
seu processo produtivo para desenvolver os modelos de 
equipamentos de proteção individual. (Instituto Lojas Renner/ 
Divulgação) 

Empresas de cosméticos (Natura1, O Boticario2) 
e de produtos de limpeza (Ypê3) converteram 
suas fábricas para a produção de álcool gel para 
profissionais da saúde. (ACNUR/Lucas Novaes/
Divulgação)

1.https://www.natura.com.br/blog/cuidar-da-rede-de-relacoes/
natura-e-avon-seguem-com-doacao-de-sabonete-e-alcool-gel-
e-liquido
2.https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/31/
grupo-boticario-doar-216-toneladas-de-alcool-em-gel-liquido-e-
sabonetes.htm
3.https://www.ype.ind.br/7638/
4.https://cebds.org/covid-19-empresas-se-unem-em-prol-de-
instituicoes-de-saude/#.X6fPVGhKhPY
5.https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/
filer_public/99/0d/990d818d-fad2-463e-816e-f4c06360dba5/
coeficientesdeaberturacomercial_numero1_2019.pdf
6.Elie Gerschel, Alejandra Martinez, Isabelle Mejean - 
Propagação de choques em cadeias de valor internacionais: o 
caso do coronavírus - Institut des Politiques Publiques (IPP), As 
notas do IPP n ° 53, março de 2020.

Ao interromper bruscamente as ati-
vidades de produção e de distribui-
ção em grande parte do mundo, a 
crise revelou os riscos de escassez 
inerentes ao funcionamento das 
cadeias de valor globais implanta-
das nas últimas décadas. Na busca 
por eficiência e rentabilidade, as 
cadeias globais se caracterizam pela 
fragmentação espacial, concentra-
ção de elos em localizações especí-
ficas e na lógica just-in-time, com o 
mínimo de estoques de insumos e 
produtos intermediários. 

AUMENTO DA VULNERABILIDADE AUMENTO DA VULNERABILIDADE 
A CHOQUES A CHOQUES 

A busca por desempenho que im-
pulsiona as cadeias globais ocorre 
às custas de uma maior fragilidade 
dos processos de produção, expon-
do muitas economias a riscos de 
abastecimento.

Em um ambiente de muitas interde-
pendências econômicas, "qualquer 
interrupção da produção em um 
ponto da cadeia afeta as etapas do 
processo produtivo, em um efeito 
cascata6".

Após um tsunami atingir o Japão 
em 2011, o grupo PSA Peugeot Ci-
troën, por exemplo, se viu forçado 
a reduzir drasticamente a produ-
ção de parte de seus motores, pois 
dependia de uma peça produzida 
exclusivamente por um fornecedor 
japonês.

Esse tipo de vulnerabilidade é ine-
rente ao modelo just-in-time que 
opera com estoque mínimos de ma-
téria-prima e bens intermediários. 
Nos últimos anos, no entanto, os ris-

cos associados foram exacerbados 
pela concentração da maioria dos 
estágios de produção dentro de  um
número limitado de fábricas contro-
ladas por apenas algumas empresas 
ao redor do mundo, proporcionan-
do um conjunto cada vez menor de 
alternativas no caso incidentes.

A hegemonia industrial adquirida 
pela China nos últimos anos signifi-
ca que todas as etapas das cadeias 
globais estão cada vez mais depen-
dentes de insumos chineses.
As interrupções no fornecimento 
que antes podiam ser mais facil-
mente antecipadas através da ob-
servação dos níveis dos estoques, 
agora são difíceis de identificar, 



  ESCASSEZ DE       
  MEDICAMENTOS

Com a pandemia, a demanda por 
certas matérias-primas aumentou 
significativamente, enquanto 
a produção foi reduzida e as 
importações tornaram-se mais 
difíceis.

No Brasil, a situação dos 
medicamentos é particularmente 
delicada já que, segundo dados 
de associações da indústria de 
medicamentos, mais de 90% 
dos princípios ativos e insumos 
farmacêuticos usados no país são 
importados, principalmente da 
China e da Índia8.

Desde maio, o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) vem notificando o 
Ministério da Saúde sobre o 
desabastecimento de sedativos, 
essenciais para intubação e em 
agosto o CONASS recomendou 
que o governo desenvolva 
ações para garantir a compra e 
distribuição de medicamentos ao 
Sistema Único de Saúde (SUS)9.

Além disso, a Anahp (Associação 
Nacional de Hospitais Privados) 
observou que muitos hospitais 
privados no Brasil também estão 
com dificuldade de abastecimento 
de medicamentos sedativos, 
além de estarem enfrentando um 
aumento expressivo nos preços10.
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7.http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis
8.https://epocanegocios.globo.com/Brasil/ 
noticia/2020/03/epoca-negocios-coronavirus-com-surto- 
na-china-fabricante-teme-impacto-na-producao-de- 
remedios.html  
9.http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias- 
cns/1328-kit-intubacao-cns-recomenda-que- 
diferentes-orgaos-desenvolvam-acoes-para-evitar- 
desabastecimento
10.https://noticias.uol.com.br/colunas/constanca-
rezende/2020/07/21/ministerio-da-saude-admite-falta-de-
remedios-para-intubacao-por-coronavirus.htm
11.IEA - CO2 Emissions from Fuel Combustion: 
https://www.iea.org/reports/co2-emissions-from-fuel-
combustion-overview
12.https://jornal.usp.br/ciencias/ventilador-pulmonar-
emergencial-criado-por-engenheiros-da-usp-e-aprovado-
nos-testes/

pois o alongamento contínuo das 
cadeias de produção significa que 
a falha no fornecimento pode não 
estar associada necessariamente ao 
fornecedor direto.

No Brasil, onde a China é o primeiro 
fornecedor (23% das importações7) 
seguido pelos EUA (17,6%), os se-
tores mais expostos são o têxtil, 
equipamentos elétricos, de máqui-
nas, aparelhos médicos e cirúrgicos 
e o setor químico – incluindo a in-
dústria farmacêutica e de agroquí-
micos. Assim um choque na pro-
dução chinesa se traduz em um 
impacto importante em diversos se-
tores econômicos em muitos outros 
países.

O IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DAS O IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DAS 
IMPORTAÇÕESIMPORTAÇÕES

O distanciamento de variadas ati-
vidades produtivas pode muitas 
vezes ocultar os riscos de abaste-
cimento ligados à escassez ou à 
concentração geográfica de certos 
recursos naturais essenciais - prin-
cipalmente combustíveis fósseis e 
metais. Assim, o distanciamento de 

elos da cadeia produtiva implica na 
transferência da responsabilidade 
sobre a produção da matéria prima 
e gestão dos recursos naturais, as-
sim como seus impactos associados. 
Essa questão fica evidente nas pe-
gadas ambientais de mercadorias 
que possuem transporte intenso 
entre países. O transporte é fonte 
de um quarto das emissões globais 
de CO2

11. 

Nas empresas, isso tem gerado uma 
dificuldade em acompanhar de per-
to suas cadeias de fornecimento, 
que estão cada vez mais longas e 
descentralizadas, enfrentando riscos 
reputacionais por violações de direi-
tos humanos e impactos ambientais 
ao longo de suas cadeias.

COVID-19: REVELANDO NOSSA COVID-19: REVELANDO NOSSA 
RESILIÊNCIA PRODUTIVARESILIÊNCIA PRODUTIVA

Ao evidenciar a extrema fragilidade 
das cadeias produtivas, a atual crise 
sanitária nos faz questionar a capa-
cidade dos nossos sistemas de pro-
dução (agricultura, indústria) de enf-
rentar choques, de reorganizar-se e 
preservar sua função fundamental.

Nos últimos meses, temos visto 
exemplos de relocalização da pro-
dução e de inovação como forma 
de adaptação, como por exemp-
lo a ação de  start-ups através da 
impressão 3D, ou mobilização de 
pequenas e grandes empresas para 
produção de álcool, máscaras e res-
piradores artificiais.

Diante dos efeitos estruturais dessa 
crise e dos perigos potenciais que 
enfrentamos, como os efeitos das 
mudanças climáticas (tempestades, 
ondas de calor e secas, inundações, 
disponibilidade da água etc.), de-
vemos ver um grande número de 
países e empresas implementarem 
estratégias de resiliência produtiva, 
muito provavelmente modificando 
os seus tecidos econômicos.

O QUE É RESILIÊNCIA PRODUTIVA?O QUE É RESILIÊNCIA PRODUTIVA?

Na natureza, os ecossistemas resi-
lientes se distinguem pelo fato de 
serem mais diversificados, ofere-
cerem mais complementaridades 
de funções. As teias de aranha, por 
exemplo, dificilmente estão livres de 
defeitos. Mas quebrar um fio nunca 
prejudicará toda a teia e raramente 
uma aranha terá que recomeçar do 
zero. 

Similiar ao que ocorre na natureza, 
a economia resiliente significa uma 
economia mais diversificada, mais 
capaz de proporcionar alternativas 
e sinergias em caso de eventos dis-
ruptivos, encontrando novas saídas 
e usos para os produtos existentes 
e/ou adaptando a produção para 
atender economia locais.



A PONTUAÇÃO DE RESILIÊNCIA, 
PORTANTO, MEDE A VARIEDADE 
DE BENS QUE UM TERRITÓRIO É 
CAPAZ DE PRODUZIR EM CASO 

DE PERTURBAÇÃO EXCEPCIONAL. 
UMA PONTUAÇÃO MÁXIMA DE 

RESILIÊNCIA, DE 100%, SIGNIFICA QUE 
UM TERRITÓRIO PODE MANTER A 

PRODUÇÃO DE QUALQUER BEM EM 
UMA SITUAÇÃO DE CRISE.

ESTUDO SOBRE RESILIÊNCIA 
E A METODOLOGIA

Realizamos um estudo de avaliação 
do nível de resiliência produtiva de 
diferentes países. 

O índice de resiliência mede, por-
tanto, a capacidade de um território 
de assegurar uma determinada pro-
dução diante de uma perturbação 
excepcional. 

O cálculo foi realizado com base 
na parcela (em %) dos 1242 pro-
dutos comercializados internacio-
nalmente, listados pela Organiza-
ção Mundial das Alfândegas, que 

cada país é capaz de produzir ra-
pidamente e em quantidades sufi-
cientes. 

Essa capacidade pode ocorrer 
porque o país já é especializado na 
produção do bem ou porque é es-
pecializado em dois produtos que 
tenham parentesco com o bem que 
se busca produzir (o que a torna ca-
paz de dar um "salto produtivo").
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  COMO    
  PROCEDEMOS

Para a realização deste estudo, 
utilizamos duas fontes de dados 
disponibilizados pelo Growth 
Lab/Center for International 
Development (CID) da Harvard 
University (https://atlas.cid.
harvard.edu/).

Para cada um dos 1242 
produtos, uma pontuação foi 
realizada com base em dois 
testes: 

a) O território é capaz de 
responder a uma forte 
demanda local porque a 
vantagem comparativa 
(RCA, Revealed Comparative 
Advantage) do território neste 
produto é ≥ 1,5 (50% acima da 
média, o que equivale a uma 
super-especialização);

b) O território tem pelo menos 
2 setores fortes (com um 
RCA≥ 1,5) e apresentando 
um parentesco (> 50%) com 
o bem que se busca produzir.
Utilizamos aqui o trabalho de 
parentesco/proximidade entre 
produtos (“Product Space”) de 
Ricardo Hausmann e César A 
Hidalgo (https://arxiv.org/ftp/
arxiv/ papers/0708/0708.2090.
pdf).

Ventilador pulmonar emergencial criado 
por engenheiros da USP, Inspire, pode 
ser fabricado em duas horas e a um custo 
15 vezes menor que os disponíveis no 
mercado.12

(Poli/USP/Divulgação)



2• AS PRINCIPAIS LIÇÕES DESTE 
TESTE DE RESILIÊNCIA 

UM NÍVEL DE RESILIÊNCIA 
GLOBALMENTE 
INSUFICIENTE

N enhum país do mundo 
excede 50% da 

resiliência produtiva, incluindo 
a China (empatada em n°1 
com a Itália, 49,3%). Apenas 
16% dos países têm pontuação 
de resiliência acima de 30%.  
 
Se não existe um limite “bom”, 
podemos supor que um 
sistema resiliente é capaz de 
manter a produção de uma 
parcela significativa dos bens, 
provavelmente acima de 2/3, 
muito além dos níveis brasileiros.

UMA QUESTÃO HUMANITÁRIA

Metade dos países tem uma pon-
tuação de resiliência menor que 
15%, cerca de 40 estão até abaixo 
de 5%. A situação é preocupante 
em muitos países pequenos, geral-
mente sem litoral ou insulares.

Quase 160 países não atingem a 
barreira de resiliência de 30% para 
produtos pecuários, quase o mes-
mo para o cultivo de frutas e le-
gumes.

Além disso, mais de 75% dos países 
têm resiliência abaixo de 10% em 
produtos médicos e de saúde... Re-
siliência produtiva é uma questão 
humanitária!

PONTUAÇÃO DE 
RESILIÊNCIA 
PRODUTIVA DOS PAÍSES

Resiliência Produtiva 
(Pontuação)

1. China 49,3%
2. Itália 49,3%
3. Espanha 46,2%
4. França 44,9%
5. Alemanha 43,2%
6. Áustria 42,8%
7. Bélgica 42,5%
8. Portugal 42,5%
9. Polônia 42,4%
10. Estados Unidos 41,5%
11. Países Baixos 40,1%
12. Turquia 39,9%
13. Dinamarca 39,5%
14. República Tcheca 38,5%
15. Lituânia 38,3%
16. Bulgária 37,7%
17. Japão 37,5%
18. Eslovênia 37,4%
19. Índia 37,2%
20. Reino Unido 37,1%
21. Suécia 36,7%
22. Estônia 36,5%
23. Hungria 35,9%
24. Croácia 35,7%
25. Sérvia 34,9%
72. Brasil 21,7%

NO MUNDO

LEGENDA
PONTUAÇÃO 
DE RESILIÊNCIA 
PRODUTIVA
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O           aaBrasil ocupa a 72ª 
posição mundial com uma 

resiliência produtiva de 21,7%.  
 
O nível de resiliência de nossa 
economia é suficiente? Em termos 
concretos, nosso tecido produtivo 
é incapaz de produzir quase 80% 
dos bens que fazem parte, direta 
ou indiretamente, da cadeia de 
valor do consumo brasileiro e 
alguns deles podem se mostrar 
prioritários, dependendo da sua 
natureza e da demanda local. 

POR QUE O BRASIL 
APRESENTA UM NÍVEL DE 
RESILIÊNCA TÃO BAIXO?

O Brasil ocupa a 56ª posição 
se consideramos o que o país 
realmente produz, mas uma posição 
mais inferior, 86ª posição no mundo, 
se considerarmos sua capacidade 
de dar saltos produtivos.

 Estes dados revelam que a principal 
dificuldade da indústria brasileira é 
de dar “saltos produtivos”, ou seja, 
de se adaptar, inovar para garantir a 
produção de determinado produto 
em caso de escassez. 

A Pesquisa Industrial Mensal do 
IBGE que acompanha a produção 
industrial revelou, por exemplo, 
a queda da produção de 6% em 
Março de 2019 em relação à Março 
do ano anterior e aponta que a 
produção de Agosto de 2020 segue 
19% abaixo de seu ponto mais alto, 
alcançado maio de 201113. 

Estes números são consequência da 
falta de diversidade da economia 
brasileira, mais focada em setores 
que exportam comodities e criam 
uma agregação de valor local 
limitada, mas também do baixo 
investimento na modernização da 
indústria brasileira.  

O índice de resiliência do Brasil, 
como o de diversos países, pode 
ocultar grandes disparidades 
setoriais. Por exemplo, o país 
tem altos níveis de resiliência nos 
setores de produtos alimentícios 
industrializados e bebidas (48%) e 
de artigos derivados da madeira 
(41%).

No entanto, quando são analisados 
os setores de produtos têxteis 
e calçados, o Brasil fica em um 
patamar de resiliência bem inferior 
de apenas 5%. Apesar de contar 
com bons polos produtivos, como 
o Vale dos Sinos do RS e Vale do 
Itajaí em SC e empregar mais de 1,5 
milhões de pessoas diretamente 
em todo país14, ainda existe uma 
grande dependência por matéria 
prima proveniente de outros países, 
como a China.

NO BRASIL

Classificação Brasil no 
ranking global

Pontuação de 
resiliênca produtiva 

Brasil
Animais vivos e produtos de origem animal 11 25%

Produtos do reino vegetal 71 9%

Gorduras e óleos animais ou vegetais 22 14%

Produtos da indústria alimentícia e bebidas 33 48%

Produtos minerais 24 13%

Produtos das indústrias químicas 52 11%

Materiais e artigos de plásticos e borracha  62 30%

Peles, couros, itens de couro 48 10%

Artigos de madeira, cortiça 32 41%

Polpa de madeira ou papel, papel ou papelão reciclado 38 29%

Têxteis e artigos derivados 125 5%

Sapatos e acessórios de moda 94 5%

Artigos de pedra, gesso, cimento, cerâmica e vidro 72 16%

Metais básicos e artigos de metal 78 19%

Máquinas, aparelhos mecânicos, equipamento elétricos, 
equipamento de som e imagem 88 10%

Equipamento de transporte 44 18%

Instrumentos e aparelhos ópticos, fotográficos, cinemato-
gráficos, de medida, controle ou precisão, médico-cirúrgi-
cos, relojoeiros ou musicais

150 4%

PONTUAÇÃO DE RESILIÊNCIA PRODUTIVA 
POR FAMÍLIA DE PRODUTOS
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PONTUAÇÃO DE RESILIÊNCIA 
PRODUTIVA NOS ESTADOS BRASILEIROS

13. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/
industria/9294-pesquisa-industrial-mensal-producao-
fisica-brasil.html?=&t=series-historicas
14. https://institutocea.org.br/pt/results/publicacoes-
pdf/serie-dados-e-fatos-1-industria-da-moda-v4.pdf

Também são observadas diferenças 
significativas entre os Estados 
brasileiros: mais de 30 pontos 
separam a região com maior 
pontuação de resiliência (Santa 
Catarina - 36,7%) daquela com a 
menor pontuação (Roraima - 6,1%).

Alguns Estados apresentam pontos 
"0" de resiliência para certos 
produtos, ou seja, existe pouca ou 
nenhuma solução local. 

Além disso, o baixo nível de 
resiliência do Brasil também é 
ilustrado pelo fato de que dentre as 
17 famílias de produtos analisadas, 
nenhuma atingiu uma pontuação 
mínima de 20% em todos os 
Estados.
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3• QUAIS SOLUÇÕES PARA 
AUMENTAR A RESILIÊNCIA 
PRODUTIVA? 

OS EFEITOS DA 
RELOCALIZAÇÃO... 
E SEUS LIMITES

U m alto nível de resiliên-
cia requer uma densi-

dade produtiva, mas também 
uma diversidade de know-how 
capaz de promover um grande 
número de saltos produtivos. 
 
A solução tradicionalmente apre-
sentada, ainda mais nos últimos 
meses, é a da chamada "relocali-
zação", promovendo o regresso da 
produção à indústria nacional.

Como? 

• Por escolhas proativas de 
grandes empresas, maximizan-
do seu impacto econômico local, 
aumentando as possibilidades de 
compra local ou mesmo impul-
sionando-as quando os setores 
não existem localmente (spin-
offs, apoio a empresários locais, 
fundos de investimento, etc.) 

• Através de escolhas proativas por 
parte das autoridades públicas 
em termos de estratégia indus-
trial, inovação, rotulagem (valori-
zação do Made in Brazil,etc.) ou 
acolhimento de investidores ex-
ternos (por exemplo, através de 
“zonas econômicas especiais”). 

Não há dúvida de que esta crise de 
saúde será um acelerador das es-
tratégias de relocalização.

No entanto, esta abordagem tem 
um certo número de limitações: sua 
complexidade (trabalho de reloca-
lização realizado em grandes sites 
industriais vs. a busca de soluções 
em várias centenas de produtos), 
sua extensão (relocalização leva 
tempo vs. a urgência imposta pelas 
questões de resiliência), sua com-
plexidade (o grande número de 
condições para que a implemen-
tação seja possível), bem como as 
barreiras potenciais à entrada (té-
cnicas, geográficas, custos de mão 
de obra etc.)

AS SOLUÇÕES PARA 
UMA ECONOMIA 
RESILIENTE, 
LOCAL E DE BAIXO 
CARBONO 

Como já vimos, frente à crise, 
empresas e governos estão buscando 
se reorganizar, no entanto poucos 
atores econômicos estão criando 
um plano de resiliência ou revendo 
sua cadeia de fornecimento. Ainda 
há pouca discussão sobre como se 
diversificar, como garantir um salto 
produtivo quando necessário ou 
estabelecimento de parcerias em 
caso de escassez. 

A sustentabilidade pode e deve 
ser utilizada como ferramenta para 
aumento da resiliência produtiva 
e pode ser parte integrante da 
recuperação econômica. 
Devemos inserir soluções produtivas 
em nossos territórios, diversificando 
nossa economia, criando sinergias, 
fomentando polos de produção 
local, tornando o território mais 
ágil e autônomo em muitos setores 
de atividade (energia, alimentação, 
indústria, etc.). 

A resposta passa por potencializar 
os lugares de produção clássicos e 
aproveitar as inovações (robotização, 
automação, digital) para que estas 
soluções se tornem mais acessíveis e 
rentáveis. 

15.https://rmarepresentacao.com.br/cablebox
16.http://www.citrosuco.com.br/wp-content/
uploads/2019/10/RS-CS_2014_2015_WEB_PD_S_v5-1.pdf
17.https://www.bemparana.com.br/noticia/impressoras-
3d-confeccionam-protetores-faciais-para-medicos-e-
enfermeiros#.X6ffU1qg9PZ
18.https://www.hypeness.com.br/2020/02/esta-startup-
descobriu-como-aproveitar-o-biogas-gerado-na-
producao-de-cerveja/

Os contêineres, ícones absolutos da glo-
balização, que simbolizam tanto os suces-
sos deste processo (padronização, econo-
mias de escala, etc.), quanto seus limites 
(distância entre os locais de produção e 
de consumo, impacto ambiental do trans-
porte), estão sendo resignificados pelas 
soluções Plug & Play.
Algumas destas soluções utilizam os 
contêineres para alavancar seu caráter 
móvel e modular



  SOLUÇÕES PLUG   
  & PLAY PARA
  FORTALECER
  CADEIAS
  PRODUTIVAS LOCAIS

As soluções Plug & Play são pequenas 
unidades produtivas que operam no 
modo "Lego", em formato pequeno, 
modular e muitas vezes móvel.

Estas soluções podem contribuir para:
• Implantar soluções de emergência
• Adensar e diversifi car o tecido 

produtivo local
• Criar sinergias produtivas
• Aproximar a produção da demanda 

e promover a personalização da 
oferta

• Criar modelos híbridos de abor-
dagens globais e locais

9NOTA DE POSICIONAMENTO  COVID-19 : UM INDICADOR DE RESILIÊNCIA PRODUTIVA

Concretamente, identificamos 
4 alavancas para aumentar a 
resiliência produtiva:

1/  ECONOMIA CIRCULAR E 
ECOLOGIA INDUSTRIAL 

A economia circular e eco-
logia industrial ofere-

cem a oportunidade de redu-
zir rapidamente a intensidade 
energética de nossa produção e 
reduzir nossa dependência de im-
portações de insumos estratégicos.

• Produção de óleos essenciais 
usados pelas indústrias alimentícia, 
farmacêutica e química obtidos 
através da prensagem da casca 
da laranja pós-extração do suco 
(ex: Citrosuco)16

• Produção de tijolos modulares 
feitos de plástico compactado 
que não precisam de cimento e 
funcionam como uma peça de 

Lego (ex: ByFusion)
• Compostagem de bio-resíduos 

no local (ex: UpCycle)
• Produção de sapatos a par tir 

da reciclagem de tecidos e de 
garrafas PET (ex: Insecta)

2/  VETORES DA 4ª 
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

As ferramentas da quarta revolu-
ção industrial, como a robotização, 
impressão 3D e fabricação digital, 
contribuem para a modernização 
da indústria nacional, garantindo 
agilidade e uma fabricação de alta 
qualidade. 

• Impressão 3D de dispositivos 
médicos de proteção produzidos 
durante a crise (ex: Boa Impressão 
3D)

• Fabricação de componentes 
eletrônicos (ex: Nokia)

A UPCYCLE instala compostores micro-industriais para compostagem de grandes 
volumes de resíduos alimentares, mas também de certas embalagens compostáveis. A 
compostagem é feita diretamente no local de produção ou em pontos de contribuição 
voluntária nos bairros.

A Boa Impressão 3D17 fez parte de uma campanha 
com outras empresas de impressão 3D que se 
mobilizaram para confeccionar protetores faciais 
para médicos e enfermeiros para ajudar no 
combate ao coronavírus.

UpCycle/Divulgação
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3/ PRODUÇÃO DE ENERGIA 
DISTRIBUÍDA

Para acelerar a transição energética 
é essencial aumentar massivamente 
a produção, mas também o armaze-
namento e distribuição de energia 
renováveis em escalas mais locais.

• Democratização de acesso 
à energia solar conectando 
consumidores a geradores de 
energia renovável (ex: Lemon)

• Microgeração de energia solar 
em parques fabris (ex: Solarvolt)

• Microgeração de energia à partir 
do reaproveitado de biogás 
emitido em indústrias (ex: Luming 
Inteligência Energética)

4 / RELOCALIZAÇÃO DA 
GEOGRAFIA PRODUTIVA

A relocalização é parte essencial 
da resiliência produtiva. Devemos 
apostar em soluções que valorizem 
a produção local e que possibilitem 
o desenvolvimento de uma nova 
geografi a produtiva nos territórios, 
incluindo a diversifi cação do tecido 
econômico urbano para tornar as 
cidades mais independentes. 

• Conexão direta de pequenos 
produtores de agricultura 
orgânica e consumidores (ex:  
Raizs)

• Produção agrícola urbana (ex: 
PinkFarms)

• Valorização de insumos nacionais 
e da agricultura familiar (ex: 
Manioca e Dengo)

• Apoio ao comercio local (ex:  
Push do Bem da Claro)

É certo que muitas questões ainda 
precisam ser exploradas e estas
soluções precisam ser testadas na 
prática, mas investir na resiliência
produtiva é uma grande oportuni-
dade para as empresas, que podem
ganhar muito trabalhando de forma 
sinérgica e ágil.

Estas soluções trazem também 
enormes benefícios aos territórios,
integrando recursos locais (re-
nováveis, orgânicos, reciclados...), 

conciliando modularidade e susten-
tabilidade e articulando o potencial 
de diferentes atores.

A crise sanitária deve servir de 
alerta e nos impulsionar a pensar 
novas estratégias de resiliência e 
a implantar soluções que possam 
nos poupar no futuro de choques 
mais fortes.

A startup gaúcha Luming Inteligência 
Energética criou, em parceria com a 
Ambev, um projeto inovador de geração 
de energia. A iniciativa reaproveita o 
biogás emitido por uma das etapas do 
processo de produção da Ambev como 
fonte de energia18. Ambev/Divulgação
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Solução de economia circular de 
reciclagem de cabos, pneus e plásticos 
através da CABLE BOX - linha compacta e 
modular de contêineres para reciclagem 
da empresa RMA.15 MTB Manufacturing/
Divulgação

CONCLUSÕES



Utopies Brasil é uma joint venture entre a consultoria e think tank francesa Utopies, e a consultoria brasileira 
REVER Consulting. Duas consultorias pioneiras na integração das questões sociais e ambientais nas estratégias 
de negócio das empresas. 

Texto utiliza como base o estudo internacional de resiliência produtiva realizada pelo polo “Ancoragem local e 
estratégias territoriais” da Utopies França, sob direção da Elisabeth Laville e Arnaud Florentin. 

O “local” é agora o novo horizonte de desenvolvimento sustentável para empresas 
e consumidores, trazendo um novo valor de resiliência climática e coesão social.
Entre a globalização e uma melhor autonomia produtiva local, UTOPIES Brasil apoia 
territórios e empresas em novas oportunidades de desenvolvimento ligadas aos 
circuitos curtos, à economia circular e ao desenvolvimento local - graças a ferramentas 
e metodologias para medir o impacto socioeconômico das atividades no território, 
desenvolver estratégias de desenvolvimento local e identificar oportunidades para 
aumentar a resiliência de seus negócios.

HTTPS://WWW.UTOPIES.COM.BR/


