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APRESENTAÇÃO

A pesquisa Sondagem Industrial 2019-2020 busca apresentar 

as impressões sobre a conjuntura econômica na visão do 

empresário paranaense. A pesquisa chega na sua vigésima 

quarta edição e, assim como nas edições anteriores, foi 

possível captar movimentos da economia pelo olhar do 

empresário. Em alguns casos antecipando acontecimentos, 

em outros confirmando tendências, como a crise de 2008 e 

a retomada econômica em 2010. 

O momento atual é bastante singular, pois o país está em 

meio a uma grande transição política, ao mesmo tempo 

que passa por um processo de recuperação econômica. 

Assim, mais uma vez a Sondagem Industrial buscou captar 

a visão do empresário tanto do ano corrente quanto suas 

percepções sobre o futuro próximo, o ano de 2020, sempre 

cumprindo o propósito de melhor informar o segmento 

produtivo paranaense sobre a realidade industrial do Estado 

e auxiliar no posicionamento de suas lideranças.

Em uma perspectiva histórica, podemos perceber que o 

empresário paranaense continua mantendo seu otimismo 

para 2020, acreditando que a economia do estado e também 

a brasileira irão se recuperar. 

Esse otimismo se confirma quando observamos os 

resultados recentes da economia paranaense, mais 

precisamente os últimos dados da produção industrial do 

estado, que apresentam um dos maiores crescimentos do 

setor em nível nacional. 
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71%
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Observação: Resultado de 2020 com ajuste metodológico.
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De forma geral, o ano de 2019, em seus três primeiros 

trimestres, segundo o IPEA, foi caracterizado por 

avanços promovidos pelo governo federal em reformas 

e medidas estruturais, pelo acirramento do debate fiscal, 

pelo relaxamento da política monetária e, infelizmente, 

por uma atividade econômica em crescimento lento e 

pouco expressiva. Paralelamente, o ambiente externo 

tornou-se mais volátil e as perspectivas de crescimento 

mundial mais frágeis, refletindo em incertezas de natureza 

econômica e geopolítica.

Essa realidade conjuntural foi captada pela pesquisa e pode 

ser observada, por exemplo, nos resultados de desempenho 

em 2019, no nível de investimento e no acesso ao mercado 

externo, nos quais os resultados foram positivos, porém 

denotam certos níveis de incertezas e dificuldade por parte 

dos empresários.

Para 2020, as projeções econômicas realizadas pelo mercado 

financeiro reforçam o movimento captado pelas estatísticas 

oficiais. Relatórios de bancos privados indicam crescimento 

do PIB entre 0,9% e 1% até o final deste ano. Para o próximo 

ano, os mesmos bancos projetam crescimento da economia 

brasileira em torno de 2,2%. 

Ainda, são esperados efeitos positivos advindos 

principalmente da política de saque do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS) e, em grau inferior, do ciclo 

de redução dos juros. Por outro lado, os efeitos negativos 

do cenário externo, mais desafiador, reforçam as evidências 

de uma recuperação ainda em ritmo lento, com previsão de 

crescimento mundial de 2,1% para 2020.

Também para 2020, os resultados da Sondagem Industrial 

acompanham as previsões do mercado, apresentando 

resultados favoráveis como as expectativas de otimismo 

para o desempenho industrial, afirmado por 79% das 

empresas respondentes, pela intenção de investimento 

afirmada por 82% das empresas e pela estratégia apontada 

pelos empresários, por meio do desenvolvimento de novos 

negócios, por exemplo.

Porém, não se perde de vista a fragilidade da recuperação 

econômica do país. Desperta a atenção os resultados 

relativos aos fatores negativos apontados pelo empresário, 

como a insatisfação com a infraestrutura, principalmente 

questões de energia e de pedágio, bem como a perene 

insatisfação com as questões tributárias. 

Por fim, podemos afirmar que, de forma geral, o empresário 

industrial acredita que o próximo ano será mais promissor, 

indicando uma retomada mais consistente da atividade 

industrial paranaense e também nacional.

A todos, uma boa leitura.
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METODOLOGIA

A Sondagem Industrial 2019-2020 utilizou método de 

natureza quantitativa com a utilização de dados primários, 

coletados junto ao setor industrial paranaense no período 

de 28 de outubro a 27 de novembro 2019. 

A pesquisa foi realizada por meio de questionário eletrônico 

enviado diretamente aos contatos das empresas e, em 

alguns casos, via contato telefônico.

A estrutura da pesquisa reflete uma atualização metodológica 

em relação às Sondagens Industriais de anos anteriores. Nesse 

sentido, a pesquisa contém 19 questões específicas com 

desdobramentos, sendo algumas com múltiplas respostas, 

podendo o resultado ser diferente de 100%. 

Em termos estatísticos, a pesquisa atingiu 95% de 

confiabilidade com erro em torno de 6,5%, o que garante 

resultados bastante confiáveis. 

A Sondagem Industrial abrange todos os setores industriais 

ligados à Federação das Indústrias do Estado do Paraná – 

Fiep e está estruturada da seguinte forma:

Percepções sobre 2019

Expectativas para 2020

Ambiente de Negócios



PERCEPÇÕES SOBRE 2019
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COMO VOCÊ AVALIA O DESEMPENHO DA SUA EMPRESA NO ANO DE 2019?

Fatores que mais influenciaram no desempenho ruim*

92%

54%

29%

21%

8%

8%

4%

Diminuição das vendas

Aumento de custos

Aumento da concorrência

Perda de participação de mercado

Diminuição das exportações

Outros

Novo arranjo societário

Muito ruim Ruim Regular Bom Muito bom

Fatores que mais influenciaram no bom desempenho*

77%

55%

26%

16%

15%

9%

8%

8%

Aumento das vendas

Aumento da participação de mercado

Diminuição de custos

Aumento das exportações

Diminuição da concorrência

Outros

Mudança na legislação

Novo arranjo societário

32%

43%

10%

13%

2%

*Questão de múltipla escolha. O somatório dos itens é diferente de 100%.

Na Sondagem Industrial de 2018, 

81% das empresas declararam 

uma expectativa favorável para 

2019. Na Sondagem de 2019, 45% 

dos empresários declararam o 

seu desempenho como bom ou 

muito bom. Esse resultado indica 

que as elevadas expectativas  não 

se concretizaram em termos de 

melhoria de ambiente de negócios.
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FORAM FEITOS INVESTIMENTOS EM SUA EMPRESA NO ANO DE 2019?

Não Sim

Quais foram os principais focos de investimento?*

Máquinas e equipamentos

Aumento da capacidade produtiva

Desenvolvimento de produtos

Capacitação e treinamento

Automação

Melhoria de processo

Marketing e propaganda

Redução do custo de produção

Gestão e pesquisa em inovação

Qualidade

Tecnologia da informação

Logística

Outro

45%

40%

38%

29%

24%

20%

18%

13%

12%

10%

8%

6%

3%

37%
63%

23% 20%

47%

77% 80%

53%

Micro e Pequena Média Grande

Respostas por porte de empresas

*Questão de múltipla escolha. O somatório dos itens é diferente de 100%.

As empresas de grande porte foram as que mais realizaram 

investimentos em 2019, principalmente em máquinas e 

equipamentos e aumento de capacidade produtiva.
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QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS FONTES DE RECURSO UTILIZADAS NA SUA EMPRESA EM 2019?*

Recursos próprios

Bancos tradicionais

Antecipação de recebíveis

Cooperativas de crédito

Bancos de fomento/desenvolvimento

FDICs

Fundos de investimento

Abertura de capital/ Venda de participação

Outra

Fintechs

36%

18%

12%

9%

6%

2%

1%

1%

0%

78%

*Questão de múltipla escolha. O somatório dos itens é diferente de 100%.

Para 78% das empresas, em 

2019, a principal fonte de 

recursos para investimento 

produtivo foram recursos 

próprios. A segunda fonte de 

recursos, citada por apenas 

36% das empresas, foram os 

bancos tradicionais. Resultado 

que corrobora a percepção do 

custo elevado do crédito e a 

dificuldade de sua obtenção.
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Perdeu competitividade Manteve a competitividade Ganhou mais competitividade

Quais foram os principais fatores 
responsáveis pela diminuição da 

competitividade da sua empresa em 2019?*

Custo de produção 44%

Capacidade produtiva 36%

Desenvolvimento de produtos 20%

Máquinas e equipamentos 20%

Outro 20%

Processo produtivo 20%

Logística 12%

Capacitação e treinamento 8%

Marketing e propaganda 8%

Gestão e pesquisa em inovação 4%

Qualidade 4%

12%

57%

31%

Quais foram os principais fatores 
responsáveis pelo aumento da 

competitividade da sua empresa em 2019?*

Desenvolvimento de produtos 56%

Capacidade produtiva 53%

Melhoria de processo produtivo 33%

Qualidade 28%

Capacitação e treinamento 27%

Máquinas e equipamentos 20%

Marketing e propaganda 19%

Gestão e pesquisa em inovação 16%

Custo de produção 13%

Logística 9%

Outro 2%

Tecnologia da informação 2%

*Questão de múltipla escolha. O somatório dos itens é diferente de 100%.

Em 2019, 88% dos empresários mantiveram ou ganharam competitividade no 

mercado. Os principais fatores para esse resultado foram o desenvolvimento 

de novos produtos e o aumento de capacidade produtiva.

DE ACORDO COM SEUS CRITÉRIOS, QUAL FOI A EVOLUÇÃO COMPETITIVA DA SUA EMPRESA EM 2019?*
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QUAL O MERCADO DE ATUAÇÃO DA SUA EMPRESA?

73%

32%

19%

57%

38%

37%

28%

28%

25%

22%

11%

6%

5%

2%

2%

Carga tributária

Encargos sociais elevados

Custo da mão de obra

Crédito caro e burocrático

Preço do produto

Custo dos insumos

Qualificação da mão de obra

Logística

Outra

Problemas gerenciais

Conteúdo tecnológico do produto

Fornecedores inadequados

44%

38%

31%

28%

26%

21%

18%

15%

10%

8%

5%

3%

3%

Carga tributária

Encargos sociais elevados

Custo da mão de obra

Crédito caro e burocrático

Preço do produto

Custo dos insumos

Qualificação da mão de obra

Logística

Outra

Problemas gerenciais

Conteúdo tecnológico do produto

Fornecedores inadequados

Qualidade do produto

Carga tributária

Encargos sociais elevados

Custo da mão de obra

Crédito caro e burocrático

Preço do produto

Custo dos insumos

Qualificação da mão de obra

Logística

Outra

Problemas gerenciais

Conteúdo tecnológico do produto

Fornecedores inadequados

76%

48%

29%

26%

21%

19%

18%

17%

5%

5%

4%

2%

1%

Qualidade do produto

Quais os principais desafios da sua empresa para enfrentar a concorrência nesses mercados?*

NacionalEstadual Internacional

*Questão de múltipla escolha. O somatório dos itens é diferente de 100%.

A maior parte das empresas atua no mercado doméstico, 

cujo principal entrave foi a carga tributária. Para atuar 

no mercado internacional, o problema mais citado 

foi a dificuldade logística. O mercado internacional é 

mais acessado pelas grandes empresas, sendo que 

apenas 5% das micro e pequenas atuam nessa área.
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A SUA EMPRESA EXPORTOU NO ANO DE 2019?

Afetou negativamente Não afetou Afetou positivamente

Que fator afetou a competitividade internacional da sua empresa?

27%

73%

Sim Não

50% 46% 4%

43% 55% 2%

52% 48%

38% 62%

59% 39% 2%

57% 43%

14% 80% 6%

34% 61% 5%

46% 52% 2%

29% 64% 7%

36% 61% 3%

41% 59%

41% 50% 9%

16% 75% 9%

16% 55% 29%

14% 56% 30%

36% 55% 9%

12% 79% 9%

32% 25% 43%

Burocracia administrativa

Carga tributária

Conhecimento das certificações necessárias

Conhecimento de outros mercados

Conteúdo tecnológico do produto

Custo da mão de obra

Custo do transporte doméstico

Custo do transporte internacional

Custo dos insumos

Custos portuários

Financiamento para a exportação

Infraestrutura interna

Leis, normas e regulamentos

Políticas e incentivos governamentais

Preço do produto

Qualificação da mão de obra

Taxa de câmbio

Taxas de órgãos anuentes

Tempo de fiscalização, despacho e liberação

As empresas exportadoras paranaenses 

apontaram os custos de transporte doméstico, 

os custos dos insumos e os custos portuários 

como os principais fatores de dificuldade 

na competitividade internacional. Já a 

taxa de câmbio e o conteúdo tecnológico 

do produto foram fatores que afetaram 

positivamente as exportações.



EXPECTATIVAS PARA 2020
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QUAL É A SUA EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DA SUA EMPRESA PARA O ANO 2020?

Quais fatores justificam seu pessimismo?*

Piora do cenário econômico nacional

Redução das vendas

Aumento da concorrência

Piora do cenário político

Piora do cenário internacional

Nenhum novo investimento

67%

67%

33%

25%

50%

50%

Muito pessimista Pessimista Neutra Otimista Muito otimista

11%

15%

68%
5%

1%

Quais fatores justificam seu otimismo?*

Aumento das vendas

Melhora da conjuntura econômica

Abertura de novos mercados

Melhora do cenário politico

Possibilidade de novos investimentos

Diminuição de tributos

Aumento de postos de trabalho

Diminuição da concorrência

Redução dos custos de energia

Redução dos custos de matéria-prima

Outro

70%

57%

49%

30%

23%

19%

17%

6%

4%

3%

1%

Com relação ao desempenho em 

2020, 79% das empresas estão 

otimistas ou muito otimistas.  

O aumento das vendas e 

a melhoria da conjuntura 

econômica são os principais 

fatores apontados por 

empresários que justificam 

esse otimismo.

*Questão de múltipla escolha. O somatório dos itens é diferente de 100%.
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SUA EMPRESA PRETENDE INVESTIR EM 2020?

Sim Não

18%

82%

23%

12%10%

77%

90%

88%

Micro e Pequena Média Grande

Respostas por porte de empresasQuais serão as prioridades de investimento em 2020?*

Aumento da capacidade produtiva 54%

Máquinas e equipamentos 46%

Desenvolvimento de produtos 42%

Melhoria de processo 34%

Capacitação e treinamento 32%

Marketing e propaganda 18%

Redução de custo de produção 16%

Gestão e pesquisa em inovação 13%

Qualidade 10%

Logística 7%

Tecnologia da informação 7%

Outro 2%

Refletindo a expectativa positiva para 2020, mais de 82% dos 

empresários pretendem realizar investimentos. O percentual 

de empresas que pretendem investir em 2020 é quase 

20% maior que o percentual de empresas que realizaram 

investimentos em 2019. As prioridades serão em aumento de 

capacidade produtiva e em máquinas e equipamentos.

*Questão de múltipla escolha. O somatório dos itens é diferente de 100%.
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QUAIS SERÃO AS PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS NAS QUAIS A SUA EMPRESA PRETENDE BUSCAR 
FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTOS EM 2020?*

*Questão de múltipla escolha. O somatório dos itens é diferente de 100%.

Assim como em 2019, a principal fonte 

de financiamento do investimento 

para 2020 será o uso de recursos 

próprios. Destaca-se também a 

intenção de uso de recursos de bancos 

de fomento/desenvolvimento.

Recursos próprios 75%

Bancos de fomento/desenvolvimento 38%

Bancos tradicionais 36%

Cooperativas de crédito 25%

Fundos de investimento 7%

Outra 3%

FDICs 2%

Fintechs 2%
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QUAIS SERÃO AS ESTRATÉGIAS DE MAIOR IMPORTÂNCIA PARA A SUA EMPRESA EM 2020?*

As principais estratégias destacadas pelos 

empresários estão voltadas para a atuação 

no mercado. Destaca-se também a 

preocupação do empresário com questões 

ligadas ao ambiente interno da empresa.

Desenvolvimento de novos negócios

Satisfação do cliente

Incorporação de novos produtos à linha

Pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e processos

Redução de endividamento

Desenvolvimento e satisfação de funcionários

Marketing e propaganda

Treinamento e gestão de pessoas

Investimento em tecnologias limpas

Transformação digital e Indústria 4.0

Responsabilidade social

Serviço ao usuário

Outra

52%

42%

39%

29%

26%

21%

21%

18%

10%

9%

4%

1%

1%

*Questão de múltipla escolha. O somatório dos itens é diferente de 100%.
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CLASSIFIQUE OS TEMAS DESCRITOS NA TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A IMPORTÂNCIA QUE VOCÊ JULGA 
QUE TENHAM PARA O AMBIENTE DE NEGÓCIOS EM 2020:

Além da reforma tributária 

(93% dos respondentes), 

o combate à corrupção 

também sinaliza o desejo 

do empresário (88% dos 

respondentes) de um 

ambiente econômico 

mais saudável para o 

desenvolvimento de 

novos negócios. 

A desburocratização e a 

reforma fiscal também são 

citadas pelos empresários 

como temas prioritários 

para essa melhoria do 

ambiente de negócios.

Abertura econômica

Acesso ao crédito

Combate à corrupção

Desburocratização

Independência do Banco Central

Investimento público

Lei da Liberdade Econômica

Privatizações

Reforma do judiciário

Reforma fiscal

Reforma política

Reforma previdenciária

Reforma trabalhista

Reforma tributária

Segurança pública

5%3%

8%1%
1%
1%

16%2%

6%1%

8%2%

11%2%

4%1%

1%

45%

36%

9%

13%

25%

34%

26%

27%

23%

13%1%

20%

27%

26%

5%

25%

44%

54% 1%

88% 1%

85% 2%

40%

54%

54%

53%

68%

84% 2%

73%

68% 1%

69% 1%

93% 2%

68%

3%

17%

5%

10%

7%

3%

2%

2%

5%1%

3%

3%

3%

1%

1%

Pouco importante Não sei opinarMuito importanteImportanteIndiferente



AMBIENTE DE NEGÓCIOS
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EM RELAÇÃO AO AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO PARANÁ, SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM OS FATORES 
ELENCADOS ABAIXO É:

Crédito

Estrutura tributária

Fornecedores

Incentivos fiscais

Mão de obra

Pedágios

Segurança pública

Serviços especializados

Terceirização

13%

28%

25%

3%

41%

22%

2%

27%

53%

17%1%

41%

28%

37%

41%

27%

15%

38%

11%

18%

20%

19%

19%

15%

37%

45%

21%

8%

60%

14%

49%

20%

33%

37%

3%

3%

1%

1%

1% 2%

2%

1%

Muito insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito satisfeito

Estrutura tributária e pedágios 

foram os principais itens de 

insatisfação para a classe 

empresarial no Estado. Em 

contrapartida, 63% dos 

empresários declararam 

que estão satisfeitos ou 

muito satisfeitos com os 

fornecedores locais.
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QUAL O GRAU DE SATISFAÇÃO DA SUA EMPRESA COM A INFRAESTRUTURA DO PARANÁ?

Muito insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito satisfeito

Aeroportos

Energia

Ferrovias

Infraestrutura urbana

Portos

Rodovias

Telecomunicações

13%

12%

3%

3%

14%

9%

17%

30%

25%

28%

14%

41%

24%

35%

9%

58%

20%

56%

10%

20%

41%

47%

4%

48%

26%

35%

43%

5%

4%

2%

1%

1%

1%

1%

Os principais problemas de 

infraestrutura apontados pelos 

empresários foram rodovias 

(55% de insatisfação) e energia 

(43% de insatisfação).
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LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS MUDANÇAS JÁ OCORRIDAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, QUAL FOI O 
IMPACTO DOS FATORES DESCRITOS ABAIXO EM SUA ORGANIZAÇÃO?

20%

5%

3%

6%

50%

83%

78%

69%

65%

67%

66%

73%

19%

6%

9%

16%

22%

24%

20%

13%

11%

6%

11%

13%

10%

8%

11%

8%

1%

3%

2%

2%

Dificuldade de
negociação coletiva

Jornada de trabalho

Postos de trabalho de gestão

Postos de trabalho
operacional e técnico

Postos terceirizados

Salários

Utilização
de banco de horas

Utilização de férias coletivas

Redução Nenhum Aumento Não sei opinar

Os resultados da pesquisa 

apontam que a percepção 

dos empresários em relação 

às mudanças ocorridas na 

legislação trabalhista é de 

pouco impacto na gestão.
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PENSANDO NOS NEGÓCIOS DA SUA EMPRESA, VOCÊ ACREDITA QUE, NOS PRÓXIMOS ANOS, O IMPACTO DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO MODELO DE PRODUÇÃO SERÁ:

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto Não sei opinar

3%

12%

37%

26%

18%

4%

Com relação à transformação digital, 

44% das empresas sinalizaram que pode 

ter um impacto alto ou muito alto nos 

seus negócios nos próximos anos.

Transformação Digital é um processo de mudança caracterizado pelo uso cada vez mais intenso de tecnologias digitais para resolver problemas, aumentar a produti-
vidade e facilitar a comunicação. Nesse contexto de transformação, tanto a sociedade em geral quanto as organizações passam por adaptações estruturais e culturais 
para poder inserir as inovações em suas atividades diárias.
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PENSANDO NOS NEGÓCIOS DA SUA EMPRESA, VOCÊ ACREDITA QUE, NOS PRÓXIMOS ANOS, O IMPACTO DA 
INDÚSTRIA 4.0 NO MODELO DE PRODUÇÃO SERÁ:

Assim como na transformação digital, 

44% dos empresários acreditam que o 

advento da Indústria 4.0 terá impacto 

alto e muito alto no desenvolvimento dos 

seus negócios nos próximos anos.

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto Não sei opinar

4%

19%

28%
29%

15%

5%

Indústria 4.0 é um modelo de produção industrial inteligente caracterizado por elevados níveis de autonomia, integração, flexibilidade e eficiência. Por meio de tecnologias 
e soluções cada vez mais avançadas – como Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Impressão 3D – a Indústria 4.0 representa uma evolução do sistema produtivo e 
possibilita maior agilidade, independência e segurança nas atividades desenvolvidas.
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PENSANDO NOS NEGÓCIOS DA SUA EMPRESA, VOCÊ ACREDITA QUE, NOS PRÓXIMOS ANOS, O IMPACTO DA LEI 
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NO MODELO DE PRODUÇÃO SERÁ:

Embora metade dos empresários entendam 

que a LGPD terá algum impacto no 

desenvolvimento dos seus negócios nos 

próximos anos, apenas 22% afirmam 

que terá impacto alto ou muito alto.

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto Não sei opinar

8%

27%
28%

17%

5%

15%

A Lei de Garantia de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018) ordena o tratamento de dados pessoais adquiridos e armazenados por empresas, tanto em meio físico quanto 
digital. Devendo entrar em vigor no ano de 2020, a LGPD estabelece procedimentos a serem seguidos pelas empresas e busca garantir os direitos de liberdade e privacidade de indi-
víduos e pessoas jurídicas.
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PENSANDO NOS NEGÓCIOS DA SUA EMPRESA, VOCÊ ACREDITA QUE, NOS PRÓXIMOS ANOS, O IMPACTO DA 
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) NO MODELO DE PRODUÇÃO SERÁ:

Embora 55% dos empresários 

acreditem que a PNRS terá, nos 

próximos anos, algum impacto no 

desenvolvimento dos seus negócios, 

apenas 28% acreditam que o 

impacto será alto ou muito alto.

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto Não sei opinar

14%

26%
27%

20%

8%
5%

Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 12.305/2010) e pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 
2010, destaca-se a logística reversa. Trata-se de aparato legal que visa ao desenvolvimento econômico e social por meio de coleta e restituição de resíduos sólidos pós-
-consumo ao setor empresarial. A logística reversa foca no reaproveitamento desses resíduos em ciclos produtivos e, em caso de impossibilidade de reaproveitamento, na 
destinação final ambientalmente adequada.
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PENSANDO NOS NEGÓCIOS DA SUA EMPRESA, VOCÊ ACREDITA QUE, NOS PRÓXIMOS ANOS, O IMPACTO DA 
ECONOMIA CIRCULAR NO MODELO DE PRODUÇÃO SERÁ:

No que se refere à Economia 

Circular, 65% dos empresários 

acreditam que terá algum impacto no 

desenvolvimento dos seus negócios, 

mas só 29% entendem que será 

um impacto alto ou muito alto.

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto Não sei opinar

8%

19%

36%

19%

10% 8%

Economia Circular é uma estratégia que rompe com o tradicional modelo econômico linear caracterizado pela geração de grandes volumes de resíduos e pelos altos índices 
de ineficiência e desperdício. Por meio de diferentes táticas, a economia circular se propõe a manter os recursos circulando pelo maior tempo possível na cadeia de produção 
e consumo, gerando, assim, benefícios econômicos, sociais e ambientais para todos os envolvidos.




