
ECONOMIA CIRCULAR E A 
PANDEMIA



BOLSAS MUNDIAIS (EMERGENTES) E EPIDEMIAS



ÍNDICE BOVESPA – IBOV 

QUEDA DE 43.640 PTS

QUEDA DE 58.024 PTS



EVENTO IMPREVISTO?



SOCIEDADE DE RISCO

“A própria modernização trouxe 
conseqüências que estão hoje 
arriscando as condições básicas de vida 
alcançadas por via desse mesmo 
processo”. Trata-se de “uma civilização 
que ameaça a si mesma, na qual a 
incessante produção de riqueza é 
acompanhada por uma igualmente 
incessante produção social de riscos 
globalizados que atingem da mesma 
forma todas as nações, sem distinção”.







LIMITES DO 

PLANETA





FRAMEWORK: CRISE 
AMBIENTAL-SANITÁRIA-
ECONOMICA-POLÍTICA



DESENCADEAMENTOS



• “As quatro crises sobrepostas que desafiam o Brasil no presente –
sanitária, econômica, política e ambiental – trazem mensagens claras. 

• A principal delas, segundo pesquisadores e especialistas em temas
socioambientais, é a que coloca o mundo em uma encruzilhada: ou os
pacotes de retomada seguem a trilha de uma economia limpa, ou
aprisionam o futuro no passado, com novas ameaças de pandemia e 
extremos climáticos.”

• “A transição para a chamada economia global de baixo carbono está em
curso.”



ECONOMIA VERDE x ECONOMIA CIRCULAR 

X

• Empregos, consumo consciente,

reciclagem, reutilização, energia

limpa, biodiversidade, etc • Resíduos (líquidos e sólidos)





CARACTERÍSTICAS



CARACTERÍSTICAS



TENDÊNCIAS – BTG



MICRO-MOBILIDADE



DESAFIOS



INDÚSTRIA COMO SOLUÇÃO



VALOR AGREGADO – ISE/BOVESPA



ISE/BOVESPA – CARTEIRA 2020



SINAIS DA 
INDUSTRIALIZAÇÃO 
VERDE



Os ministros de finanças e economia dos países do G-20, que reúne as 20 nações mais
ricas do mundo, comprometeram-se a uma recuperação econômica “ambientalmente
sustentável” decorrente da pandemia de Covid-19. No comunicado conjunto, endossado
por todos os membros, inclusive Estados Unidos e Brasil, destaca a importância dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e ressalta a
“responsabilidade de longo prazo com nosso planeta” de todos os membros do G-20.

https://yraisarbeso.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGZzIwLm9yZyUyRmVuJTJGbWVkaWElMkZEb2N1bWVudHMlMkZHMjBfRk1DQkdfQ29tbXVuaXF1JUMzJUE5X0VOLnBkZjoxNjY1NTQ4MzE3OmFtYWxpYUBwYWdpbmEyMi5jb20uYnI6NjAxMDA4










RISCO DE 
NOVAS 
PANDEMIAS











• Grandes investidores já se mobilizam para auditar as empresas

financiadas sobre questões ambientais.

• Licenciamentos Ambientais mais rigorosos.

• Consumidores mais atentos e exigentes

• Atividades mais resilientes = Sociedade mais resiliente

• Não há saída rápida. Recuperação em U e não em V, com zig-e-zag

(relaxamento e endurecimento das medidas sanitárias, conforme o

problema for minimizando, ou agravado)

• Convivência com o vírus

• Oportunidades para produtos ou serviços que proporcionem melhora

ambiental-sanitária-social

TENDÊNCIAS



• Estado mais forte? Ou, no mínimo, mais presente em questões

essenciais (saúde, segurança, meio ambiente)

• Padrões mais rígidos de exigências sanitárias agrícolas (67% das

exportações no ano foram de commodities) - AGROINDÚSTRIA

• Política Ambiental: será o diferencial para os acordos comerciais,

principalmente com a comunidade Europeia.

• Green Deal sendo discutida no Conselho Europeu.

• Green Jobs (manter na empresa as melhores mentes e a motivação

de seus colaboradores)

TENDÊNCIAS



• Programa de resgate econômico de reindustrialização, com vistas à

Industrialização Verde (e outras), com modernização (indústria 4.0),

melhora das qualidades de trabalho, aumento de renda, e garantias sociais.

• Investimento em infraestrutura, e que seja menos impactante ao meio

ambiente (ferrovias, hidrovias, saneamento, etc)

• Estabelecimento para uma reindustrialização do Brasil, agregando valor às

commodities agrícolas e minerais.

• Atualização da legislação ambiental e dos procedimentos de licenciamento

ambiental

• Simplificação tributária, incentivos e financiamento para a Industrialização

Verde de baixo carbono.

• Efetividade dos serviços públicos (análises ambientais mais rápidas)

AÇÕES NECESSÁRIAS



• Redução da produção de resíduos sólidos: 30% industriais e 10%

residenciais (menor consumo). Aumento 10% resíduos da saúde

• Prorrogação das L.O. (menos em SP)

• ABNT/ISO - norma de Economia Circular

• Ministério da Economia e o Projeto PMR Brasil: mercado de carbono

no país.

• Legislativo?

• Empresas agindo sem aguardar as autoridades

HOJE



PODER JUDICIÁRIO



• Estabelecimento de um cronograma de ações de transição para a

Industrialização Verde com Associações e Governos

• Maior autonomia de licenciamento ambiental pelos Municípios

(Secretaria Municipal de Meio Ambiente)

• Proposta de modernização dos órgãos ambientais, com otimização

dos processos, com automatização de fases

• CIESP – Cursos, palestras, auxílio às empresas, GTs (Inovação,

Licenciamento, etc)

• Incentivos e Financiamentos (mapeamento das novas linhas)

• Revisão dos Programas de Sustentabilidade nas Indústrias

• Auxílio aos candidatos da política local, no estabelecimento de

programas de governo envolvendo o tema

PROPOSTA DE AGENDA



luisfernando@freitaspenteado.com.br

www.freitaspenteado.com.br 

GRATO!

mailto:contato@freitaspenteado.com.br

