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RESUMO EXECUTIVO 
 

Este relatório apresenta os resultados de pesquisas, com base em dados 

secundários e primários, para análise de possíveis mudanças nas cadeias 

internacionais de produção e potenciais impactos para o Brasil, segundo projeto de 

pesquisa contratado pela CNI e pela Totvs junto ao CELOG-FGV. 

As análises e conclusões desenvolveram-se em 3 módulos principais: análise 

dos efeitos da pandemia COVID-19 sobre as estratégias de operação das cadeias 

prioritárias escolhidas1, indicações sobre possíveis políticas públicas a priorizar e 

sobre estratégias genéricas de negócios das empresas a serem adotadas em face às 

novas configurações e desafios decorrentes da situação imposta pela pandemia. 

Os resultados da pesquisa desenvolvida pelo MIT Industrial Performance 

Center2, e também contratado pela CNI e Totvs, estabeleceram as linhas gerais para 

as conclusões do primeiro módulo. Nesta pesquisa ficou evidente que as perturbações 

sobre as cadeias analisadas obedeceram ao padrão das cadeias internacionais (CGV 

= cadeias de valor global), ou seja, a “recuperação em V” na qual se observa uma 

redução brusca da atividade, chegando a uma quase ruptura, seguida de uma rápida 

recuperação, às vezes ultrapassando a situação inicial antes da perturbação.  

Ficou, também, explicito que a participação do Brasil nas cadeias globais é 

pífia, mas com oportunidades de crescimento, principalmente baseado em inovação, 

melhoria da infraestrutura do país e apoio às exportações. 

O segundo módulo, sobre políticas públicas, foi desenvolvido com base em 

dados secundários, alguns deles disponibilizados pela CNI, e identificou flutuação das 

exportações, que se comportaram também segundo o “padrão em V”, mas com 

diferenças setoriais. Para a cadeia de Extrativismo e Beneficiamento, os valores finais 

de exportação ultrapassaram sensivelmente aqueles de antes da pandemia, 

influenciando positivamente o balanço de pagamentos brasileiro. As indicações sobre 

fortalecimento de políticas públicas foram coincidentes com aquelas do módulo 1, ou 

seja: promoção das exportações, implementação de políticas de crédito, 

                                                 
 
 
1 Cadeias escolhidas: Bens Capital; Bens de Consumo; Metal Mecânico e Plástico; Extrativismo e 
Beneficiamento; Química e Reciclagem; Bens duráveis; Papel e Celulose; Têxtil e Vestuário. 
2 “Reorganization of Global Value Chains: Risks and Opportunities for Brazil during the 2020 pandemic” 
- feb/2021. 



 
 

 
 

investimentos em infraestrutura, estímulo à inovação e aperfeiçoamento do sistema 

tributário. 

No terceiro módulo foram realizadas pesquisas primárias e secundária junto a 

executivos dos setores priorizados, procurando-se identificar padrões de 

comportamento e resposta aos desafios após evento da pandemia. 

A pesquisa secundária, realizada para orientar as posteriores pesquisas 

qualitativas primárias, indicou as principais questões a explorar. Numa segunda etapa 

foi montado questionário aplicado de maneira automatizada e remota a executivos 

dos setores. 

Os resultados identificaram as percepções do impacto que a alteração das 

atividades devida à pandemia provocaria e quais as estratégias que possivelmente 

serão utilizadas pelos executivos, a curto e longo prazo, para enfrentar os novos 

desafios. Dentre elas destacamos: 

 As atividades de gerenciamento das cadeias de suprimentos e de logística 

precisam ter maior destaque dentro das empresas, deixando de ser 

operacionais para atuar com maior protagonismo nos processos de 

formulação de estratégias e de tomada de decisão; 

 Exige-se, principalmente após os eventos da pandemia, incremento da 

resiliência das cadeias de suprimentos. Ao lado disto, elas precisam, 

também, de robustez para enfrentar desafios como esse da pandemia; 

 Para as cadeias de suprimentos consideradas “mais longas”, a importância 

da resiliência é ainda maior, uma vez que é absolutamente necessária para 

mitigar os impactos de eventuais rupturas. Aquelas consideradas “mais 

curtas”, tendem a adotar mais rapidamente plataformas digitais,  facilitando 

e agilizando a integração de seus principais elos; 

 Três estudos, Gartner Group (2020; 2021), Kose (2020) e Gordon (2020), 

apontaram que cerca de 33% dentre 260 líderes de supply chain global, 

pretendem deixar a China até 2023; 

 Aceleração de investimentos em tecnologia, digitalização, controle de 

custos, gestão de riscos e de higienização como protocolo obrigatório. 

Os trabalhos foram executados a partir de sólida base acadêmica e alta 

sensibilidade da equipe de pesquisadores em relação às características dos mercados 

e do ambiente empresarial brasileiro.  
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1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA GERAL 

 

Este relatório é produto do projeto de pesquisa contrato pela CNI e Totvs com 

o objetivo de: 

 Diagnosticar a dimensão das transformações que deverão ocorrer nas 

operações das cadeias globais de adição de valor e suas possíveis 

implicações em investimentos, busca de novos fornecedores, tendências no 

comércio de bens e serviços e reposicionamentos (reshoring, nearshoring); 

 Caracterizar o papel que o Brasil e a indústria brasileira têm ou poderão ter 

nessa reorganização das cadeias de valor e na atração de investimentos; 

 Investigar quais políticas públicas centrais que o Brasil pode/deve adotar 

para que a indústria brasileira extraia os melhores benefícios desse 

movimento global; e 

 Elencar possíveis estratégias de negócios para que empresas brasileiras 

extraiam melhores benefícios desse movimento no país. 

Estes temas são de particular importância em função dos impactos decorrentes 

da pandemia do COVID-19 sobre o comportamento dos mercados e sobre as 

operações de comércio internacional. 

A pandemia reforçou a alta interdependência e a vulnerabilidade de cadeias 

globais fragmentadas em diversos países, podendo acelerar movimentos de 

relocalização (reshoring e nearshoring) de cadeias, que já estavam em andamento 

desde 2010, e forneceu evidências de estratégias de gestão de riscos para reduzir a 

dependência de fornecedores externos. Por outro lado, a pandemia mostrou que a 

resposta para a crise no curto prazo depende de capacidade ociosa não existente nos 

países emergentes.  

A crise global de 2008 já havia provocado um movimento de regionalização das 

cadeias globais. Economias emergentes como China, Índia e Brasil tiveram que 

diversificar mercados com a redução de demanda pelos países desenvolvidos. 

Apesar desta nacionalização e regionalização dever se acentuar nos próximos 

anos, decisões de reposicionamento de CGV são custosas e demandam tempo para 

se consolidarem.  

A pandemia enfatizou, no entanto, a assimetria de poder entre países mais 

ricos e os menos desenvolvidos. Enquanto EUA, União Europeia e Reino Unido 
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asseguraram suprimento de materiais por seu poder econômico, de inovação e 

pesquisa e sofisticação industrial, a oferta para países menos favorecidos é limitada 

e aumenta a fragilidade da reação à crise destes países, que já enfrentam desafios 

em termos de condições sanitárias e alta desigualdade de renda.  

Ações na esfera governamental terão impacto nas decisões das Cadeias 

Globais de Valor (CGVs) em função de aumento de protecionismo e nacionalismo, 

mesmo ainda quando os aspectos organizacionais ainda não estão perfeitamente 

alinhados a estas novas posturas. 

A fim de buscar respostas e orientações para atingimento dos objetivos 

propostos, foram contratados, pela CNI e pela Totvs, o MIT Industrial Performance 

Center e o CELOG-FGV para desenvolvimento de pesquisa envolvendo análise de 

dados primários e secundários bem como estudos e considerações bipartites sobre 

os temas. 

A pesquisa desenvolveu-se em 4 etapas, interligadas e parcialmente 

simultâneas, com divisão de responsabilidades entre seus executantes, de tal modo 

que o principal aporte do primeiro parceiro (MIT) seria o estudo das transformações 

potenciais nas CGVs e suas implicações sobre o comércio internacional brasileiro, 

cabendo ao segundo parceiro (FGV) o estudo do aprofundamento destes efeitos sobre 

8 (oito) setores industriais do país3. Como terceira etapa, a indicação de políticas 

públicas que facilitassem a superação dos impactos negativos das transformações, 

focando a inserção das empresas industriais nacionais em CGVs e, finalmente, como 

quarta etapa, a indicação sobre estratégias genéricas de negócios para que empresas 

brasileiras extraiam melhores benefícios das transformações no país, contemplando 

também as iniciativas e práticas que elas estão adotando nas suas cadeias produtivas 

em função dos desafios de reposicionamento necessários das CGVs decorrentes da 

pandemia do COVID-19. A Figura 1.1 resume as etapas e as atividades realizadas ao 

longo da pesquisa. 

As análises e considerações baseiam-se primordialmente na compilação e 

achados obtidos a partir de dados secundários disponíveis de livre acesso, produzidos 

                                                 
 
 
3 Os setores escolhidos foram: Bens Capital; Bens de Consumo; Metal Mecânico e Plástico; 
Extrativismo e Beneficiamento; Química e Reciclagem; Bens duráveis; Papel e Celulose e Têxtil e 
Vestuário no país 
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por órgãos e institutos geralmente públicos. Foram pesquisados, também, artigos 

científicos além de trabalhos publicados por entidades e organizações de consultoria 

privada, contribuindo para obtenção de resultados completamente consistentes com 

os acontecimentos atuais. Fez parte também, dos bancos de dados consultados, 

aqueles disponibilizados pelo acervo da CNI. 

Para o módulo 4 (estratégias empresariais) foram obtidos dados de pesquisa 

primária junto a executivos e tomadores de decisão em empresas e organizações dos 

8 setores prioritários. Para isto, foi desenvolvido instrumento de pesquisa 

computadorizado, aplicado à gama de participantes constantes do banco de dados da 

CNI e da FGV, obtendo-se amostra de 22 respostas válidas. 

Ainda dentro da perspectiva de dados primários, foram conduzidas entrevistas 

em profundidade junto a 6 executivos C-Level de organizações representativas dos 

setores em que atuam. 

Por poder serem desenvolvidas quase que paralelamente, as várias etapas são 

apresentadas em módulos separados ao longo deste relatório, de tal modo que cada 

capítulo (ou módulo) pode ser analisado de maneira independente, tendo suas 

próprias hipóteses, considerações e referências bibliográficas.  
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Figura 1.1 – Etapas, detalhamento do escopo e responsabilidades de cada integrante da pesquisa 

 
 
Fonte: Elaboração própria.
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2 DIAGNÓSTICO SOBRE CONFIGURAÇÃO DAS CADEIAS PRIORITÁRIAS 

 

A presente pandemia do COVID 19 expôs a vulnerabilidade das cadeias globais 

de valor e a interdependência entre países. Desde o início da crise, a academia e a 

prática têm discutido o seu impacto no futuro da globalização e do comércio 

internacional (GEREFFI, 2020; KANO; OH, 2020; MIROUDOT, 2020; UNCTAD, 2020; 

WEFORUM, 2020). A dependência de fornecedores internacionais, a imposição de 

lockdowns em regiões e países e a redução da capacidade produtiva e de transporte 

resultaram em enormes riscos para empresas de diferentes setores, em especial a 

cadeia de produtos de saúde. Em uma tentativa de mitigar os impactos, muitas 

empresas passaram a considerar as alternativas de reshoring e de desenvolvimento 

de uma cadeia de suprimentos local. O presente relatório tem como objetivo 

apresentar o debate sobre o assunto em termos acadêmicos complementando o 

estudo produzido pelo MIT e fazer uma análise de algumas cadeias no Brasil. 

 

2.1 Cadeias locais, regionais ou globais 

 

A atual crise revelou que mesmo empresas grandes e líderes mundiais de 

países como EUA e Europa foram abaladas pela crise e sofreram rupturas em suas 

cadeias. Setores como saúde e alimentos foram os mais abalados inicialmente e sua 

recuperação dependeu em parte da capacidade de fornecedores na China e na Índia 

de expandir sua produção (EVENETT, 2020). Mais recentemente, setores como 

eletrônicos e cadeias automotivas estão sofrendo com paradas de produção por falta 

de estoques de chips provenientes da China (ESTADÃO, 2021). Após um ano da 

pandemia ter chegado ao Brasil, o cenário futuro sobre as CGVs ainda é incerto, visto 

que o evento ainda não foi superado e medidas tanto na esfera governamental 

(protecionismo e nacionalismo) como no nível organizacional ainda estão sendo 

implementadas. 

É possível que movimentos de reshoring e de regionalização das cadeias 

iniciados antes da crise, principalmente por indústrias americanas e europeias sejam 

acelerados pela extensão e duração da crise, bem como por decisões precipitadas de 

gestores para reduzir o risco e aumentar a responsividade ao mercado (BARBIERI et 

al., 2020). Não existem, no entanto, evidências que esta regionalização aumentará a 

resiliência das cadeias (MIROUDOT, 2020).  
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Da mesma forma, é esperado que a diversificação e desenvolvimento de uma 

base de fornecedores locais seja uma política de redução de risco adotada por muitas 

empresas (FIKSEL et al., 2015; IVANOV; DAS, 2020). Assim, é de se supor que exista 

um movimento de regionalização de cadeias de suprimentos no médio prazo 

(GEREFFI, 2020; KANO; OH, 2020).  No entanto, a contínua pressão por redução dos 

custos baseada em assimetrias de custos e competitividade entre as nações e o 

tempo e os investimentos necessários para desenvolver fornecedores e montar 

operações em âmbitos locais podem servir como impeditivos desta nacionalização 

e/ou regionalização por completo das cadeias (ANCARANI et al., 2020; BOFFELLI et 

al., 2020). Ademais, a reconfiguração das cadeias por parte das empresas também 

dependerá de políticas públicas positivas para promover a indústria local e aumentar 

a autonomia das cadeias (HORNER, 2014; BARBIERI et al., 2020). 

Países que conseguiram reverter a sua posição de elo mais fraco nas CGVs 

como China e Índia investiram em reformas na sua estrutura industrial, nos sistemas 

e avanços tecnológicos (MALKIN, 2020). Estes países podem se beneficiar da atual 

crise em função da sua capacidade de aumentar a escala e dos investimentos 

realizados em sua indústria e reforçar sua posição em um novo eixo de coordenação 

e governança em contraponto às CGVs americanas e europeias. Este movimento 

pode resultar no aumento de intervenção de governos com o objetivo de assegurar a 

soberania e reduzir sua dependência em alguns setores. No entanto, há de se verificar 

como movimentos pontuais em determinadas cadeias, como os propostos pelo 

presidente Biden, podem resultar em efeitos colaterais em outras cadeias, cujos 

mercados são dependentes de comércio internacional. 

Por outro lado, a desigualdade pode aumentar e ser ainda mais desfavorável 

em países com pouca participação e liderança em CGVs, como é o caso do Brasil, 

que precisará investir em desenvolvimento de cadeias locais, mas que sofrerá com 

pressão para redução de custos. O mercado doméstico é fortemente influenciado por 

preço, em especial após a crise econômica e política iniciada em 2013, ampliada pela 

pandemia. 
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2.2 O Brasil e as cadeias globais de valor (CGVs) 

 

De acordo com dados mundiais e em função da queda do PIB brasileiro, em 

2021, o Brasil passou a ser classificado como a 12ª economia mundial, com uma 

queda de três posições. Ainda, segundo o relatório de Competitividade Global do 

Fórum Econômico Mundial de 2019, o Brasil ocupa a 71ª posição entre os países 

(WEFORUM, 2019), resultado dos problemas macroeconômicos e de instabilidade 

pelos quais o país tem passado desde o início dos anos 2010. Para melhorar a sua 

competitividade, segundo o relatório o país precisa investir em aumento da 

produtividade, na simplificação de aspectos regulatórios e fiscais e no alto risco em 

termos de segurança. Por outro lado, o país se beneficia pelo tamanho do seu 

mercado (em 10ª posição no ranking mundial) e pela 40ª posição em termos de 

capacidade de inovação (WEFORUM, 2019). Em 2020, 1,3% do PIB foi gasto com 

pesquisa e desenvolvimento (EUROMONITOR, 2021a). 

Apesar disso, o Brasil não se destaca no comércio internacional, ocupando a 

27ª posição entre os principais países exportadores e a 28ª posição entre os países 

importadores (WTO, 2020). Entre os produtos mais exportados pelo Brasil, estão as 

commodities, como minério de ferro, soja, carne e açúcar, um perfil de exportação de 

produtos mais básicos em relação ao que o Brasil exportava décadas atrás. Os 

principais destinos de exportação do Brasil são China, EUA, Holanda, Argentina e 

Japão. Já em relação aos produtos mais importados pelo país estão óleos 

combustíveis (7,3%), adubos e fertilizantes (5,1%), produtos para a indústria de 

transformação (4,5%), equipamentos de telecomunicações (4,0%) sendo também a 

China e os EUA, as principais origens, seguido da Argentina, Alemanha e Coreia do 

Sul (FAZCOMEX, 2021). 

Pesquisa realizada em conjunto pela CNI e pelo Centro de Excelência em 

Logística e Supply Chain (CELOG-FGV) da FGV EAESP, com mais de 580 

empresários da indústria ajudam a entender os principais entraves para a exportação 

brasileira de produtos manufaturados. De acordo com os resultados, os principais 

obstáculos para a exportação são: as elevadas tarifas cobradas por portos e 

aeroportos; a dificuldade de as empresas oferecerem preços competitivos no mercado 

externo, as elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes; o elevado custo do 

transporte interno até o ponto de despacho da mercadoria e baixa eficiência 

governamental na superação de entraves internos às exportações (CNI - FGV EAESP, 
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2018). Dada a complexidade maior exigida no comércio e na logística internacional e 

os custos elevados para importar e exportar, há pouco incentivo para a 

internacionalização das empresas. 

 
2.3 Análise do impacto da pandemia em cadeias de suprimentos da indústria 

brasileira 

 

Neste tópico, avaliamos o impacto da pandemia em algumas cadeias de 

suprimentos, a partir de uma análise documental. A profundidade da análise varia 

conforme a sua classificação e os dados disponíveis. A Tabela 2.1 mostra um resumo 

das cadeias. Na sequência, são apresentadas as análises por setor. 

 
Tabela 2.1 – Tabela resumo dos setores 

Cadeia 
Faturamento 
(em bilhões 

de R$) 

% 
Mercado 

Local 

% 
Exportação 

Balança 
Comercial 

Máquinas e Equipamentos 14,6 82% 18% Negativa 

Alimentos e Bebidas 789,2 - - Positiva 

Eletrônicos 173,4 87% 13% Negativa 

Químico 508,7 74% 26% Negativa 

Farmacêutico 78,3 93% 7% Negativa 

Automotiva 134 80% 20% Negativa 

Têxtil e Confecção 155* - - Negativa 

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: Participação do mercado local e da exportação aproximados. 

Faturamento da indústria têxtil aproximado. 
Dados das indústrias de alimentos e têxtil não encontrados. 
 

 
2.3.1 Bens de capital 

 

Para análise deste setor, o foco adotado foi no setor de máquinas e 

equipamentos. O setor de máquinas e equipamentos no Brasil tem apresentado 

crescimento crescente desde abril de 2020, mas com expansão abaixo do esperado, 

de acordo com a Associação Brasileira das Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(ABIMAQ, 2021). É esperado uma alta de vendas no mercado interno de 13% para 

2021, em relação a 2020, impulsionado principalmente por setores como agronegócio, 
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infraestrutura e saneamento e energia. As exportações estão em queda em função de 

queda de demanda por investimentos e de incertezas relacionadas a pandemia. O 

setor atende prioritariamente o mercado doméstico (72% em termos de receita anual). 

Em termos de participação no comércio internacional, o saldo da balança comercial é 

negativo, sendo o volume de exportação aproximadamente metade do volume 

importado. De acordo com a própria ABIMAQ, há expectativa de retomada nas 

exportações após os programas globais de imunização. Nas exportações, os 

segmentos de máquinas mais promissores são o setor agrícola, logística e construção 

civil, indústria de transformação e bens de consumo. Em janeiro de 2021, houve 

crescimento de exportação para América Latina (em particular, Chile e Peru) e EUA e 

queda para a Europa. Já na importação, é esperada uma recuperação em função do 

aumento de confiança de setores demandantes de máquinas. 

 

2.3.2 Bens de Consumo 

 

O setor de bens de consumo engloba produtos de consumo por famílias, 

podendo ser subdividido em Alimentos e Bebidas, Produtos de Limpeza, Eletrônicos 

e Varejo. No presente item, focaremos apenas os segmentos produtivos Alimentos e 

Bebidas e Eletrônicos. O setor de Vestuário será objeto do item 2.3.8. 

 

2.3.2.1 Alimentos e Bebidas 

 

Segundo anuário da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA, 

2019), esta indústria é uma das maiores no país, reúne mais de 57 mil produtores e é 

responsável pela geração de 1,6 milhão de empregos, sendo o país o segundo maior 

exportador de alimentos no mundo. Em 2020, o setor registrou crescimento de 12,8% 

em faturamento em comparação a 2019, totalizando R$ 789,2 bilhões, somando 

mercado doméstico e exportações. Para 2021, espera-se um crescimento anual de 

3%.  

O saldo da balança comercial do setor é positivo. As exportações totalizaram 

US$ 38,2 bilhões em 2020 e atenderam mais de 190 países, sendo a Ásia (45,7%) o 

principal mercado importador e que teve países políticas ativas para compra e 

estocagem de alimentos em 2020, seguido por Países Árabes (16,2%) e União 
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Europeia (13,8%). Entre os produtos industrializados produzidos e exportados pelo 

Brasil destacam-se: suco de laranja, carne bovina, café solúvel, óleo de soja, açúcar, 

carne de aves, bombons e doces e carne suína. Apesar de serem produtos de menor 

valor agregado, este segmento é altamente promissor para o Brasil, em função das 

características climáticas do país e a abundância de recursos. 

 

2.3.2.2 Eletrônicos  

 

Este setor é dividido em 4 subgrupos: eletrônicos portáteis (65%), 

computadores e periféricos (13%), in-home eletrônicos (19%) e acessórios para 

carros. Em 2020, houve uma redução de 8% em termos de unidades vendidas e 

aproximadamente 4% de aumento em faturamento em valor em termos de eletrônicos 

voltados para o consumidor final. O setor de eletroeletrônicos foi fortemente impactado 

pela pandemia, com declínio na venda de celulares. Apesar disso, houve aumento na 

demanda por televisão e equipamentos para a casa e videogames, que sofrem com 

forte concorrência de cadeias asiáticas. 

Já para o setor de eletroeletrônicos, que inclui também componentes 

eletrônicos, as projeções para 2021 são positivas, com aumento esperado de 12% no 

faturamento e 6% nos volumes produzidos. A indústria de eletroeletrônicos no Brasil 

tem como principal mercado, o ambiente doméstico, sendo que exportações 

representaram apenas 13% do faturamento em 2020 (ABINEE, 2021). 

A balança comercial no setor de eletroeletrônicos é negativa em cerca de US$ 

25 milhões (valores FOB), com os valores de exportação sendo menos de 3% do valor 

do faturamento. As importações (em valores FOB) equivalem a quase 7 vezes o valor 

de exportações. Entre os produtos exportados, destacam-se os componentes 

eletrônicos, equipamentos industriais, GTD, itens de automação industrial e produtos 

de informática. Já os principais produtos importados incluem componentes (50,3%), 

equipamentos industriais (10,5%), automação industrial e telecomunicações (ambos 

com 9,2%) e produtos de informática (ABINEE, 2021).  

Os principais destinos das exportações de bens do setor foram os países da 

Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), que somaram US$ 1,9 bilhão 

(43%) – sendo a Argentina o principal mercado dentro do bloco (representando 15% 

do mercado) –, EUA (26%) e União Europeia (11%). Já em relação às importações, a 

China é a principal origem (48%), seguida por outros países asiáticos (26%). 
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2.3.3 Metal Mecânico  

 

A indústria metalomecânica é caracterizada pela transformação de metais 

como cobre, aço, ferro, entre outros em produtos para a indústria como máquinas e 

equipamentos, por exemplo4. O setor metalomecânico também fornece produtos para 

os consumidores finais. O processo principal dessa indústria é a metalurgia que tem 

sido muito importante para a produção de máquinas, equipamentos e veículos.  

 

Desafios do setor: 

a) Otimização do processo produtivo: a indústria termomecânica demanda um 

planejamento bastante minucioso com uso intensivo de processos 

tecnológicos e otimizados para manter um nível de competividade com a 

concorrência internacional. 

b) Perda de competitividade do Brasil: o Brasil ocupava a 61ª posição em 2017 

bem pior do que em 2010 que ocupava a 38ª posição. Isso acaba refletindo 

no desenvolvimento da indústria metalomecânica por ser um setor que 

demanda produtividade alta, infraestrutura e tecnologia.   

c) Melhoria contínua dos processos: o relacionamento com os principais 

clientes é bastante dependente da qualidade dos produtos desenvolvidos. 

Portanto, o processo de gestão de qualidade e redução de desperdícios é 

um componente importante dessa indústria. 

  

2.3.4 Plásticos 

 

A indústria de plástico é responsável pela produção de diversos bens que são 

utilizados em todos os setores da economia levando matérias primas para as 

empresas e produtos acabados para as famílias, oferecendo diversos modelos de 

peças plásticas.  

Segundo a ABIPLAST (2020) a produção industrial de plástico recuou 4,5% em 

2020, em relação ao ano anterior. Entre os diversos produtos, o segmento que teve 

                                                 
 
 
4 Algumas referências obtidas em (https://www.revistaferramental.com.br/?cod=artigo/os-8-maiores-
desafios-do-setor-metal-mecanico/) – consulta em Abril/2021 
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um resultado positivo foi o de transformados plásticos (laminados, embalagens e 

tubos e acessórios para construção), impulsionado principalmente pelos segmentos 

de embalagens e materiais para construção.  

Os volumes produzidos no Brasil de resinas termoplásticas e transformados 

plásticos correspondem a 2,3% e 2% do volume mundial, respectivamente 

(ABIPLAST, 2019). Em 2020, o faturamento do setor foi de R$ 90,8 bilhões (em 2019, 

foram R$ 81,3 bilhões, segundo perfil da ABIPLAST), sendo o 4º maior empregador 

dentro dos setores de indústria de transformação.  

A produção brasileira é voltada majoritariamente para o mercado local, sendo 

que apenas 5,2% da produção de transformados plásticos em 2019 foi exportada. Os 

principais destinos dos produtos brasileiros são Argentina, EUA, Paraguai, Chile e 

Colômbia (em % do total). Por outro lado, as importações de transformados plásticos 

têm como principais origens China e EUA (ABIPLAST, 2019). Os Gráficos 2.1 e 2.2 

mostram a evolução de importação e exportação de transformados plásticos na 

década de 2010 em milhões de reais e de dólares.  

 
Gráfico 2.1 – Exportações e importações de transformados plásticos (nominal em R$ milhões) 

 

 

Fonte: ABIPLAST (2019) 
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Gráfico 2.2 – Exportações e importações de transformados plásticos (nominal em US$ milhões) 

 

Fonte: ABIPLAST (2019) 
 

Desafios do setor: 

a) Produtos sustentáveis: um desafio da indústria de plásticos é o 

desenvolvimento e inovação voltados para produtos sustentáveis. A 

tendência é que embalagens sustentáveis e produtos que causem menos 

impacto ambiental é uma demanda do mercado nacional e internacional.   

b) Reciclagem: com o aumento da disponibilidade dos dados e informações 

sobre o impacto ambienta do descarte indevido de plástico ao redor do 

mundo, é crescente a pressão e ONGs e organismos internacionais para 

que a indústria incorpore processos de reciclagem e engenharia reversa.   

c) Processos automatizados: um dos principais desafios da indústria de 

plásticos é o aumento da produtividade através da implementação de 

processos automatizados. O uso intensivo desses processos será 

determinante para aumentar a competividade da indústria de plásticos no 

Brasil. 

 

Para efeito comparativo entre as indústrias de metalurgia, produtos de metal e 

plásticos, apresentamos a seguir gráficos comparativos destas 3 indústrias no que se 

refere a Emprego, Faturamento, Horas Trabalhadas, Massa Salarial e Utilização da 

Capacidade Instalada. 

A evolução demonstra que, de uma maneira geral, já foram atingidos os níveis 

anteriores à pandemia (Gráficos 2.3 e 2.4). A recuperação obedeceu ao padrão 
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“recuperação em V”, isto é, há um decréscimo brusco no valor da variável escolhida, 

seguido de um retorno também brusco aos padrões anteriores. Esse comportamento 

corresponde aos efeitos de uma perturbação temporal, que não tem influências a 

médio e longo prazo para a indústria considerada. 

 

Gráfico 2.3 – Índice de empregos para as indústrias metalúrgica, de produtos de metal e de plástico 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da Confederação Nacional da Indústria. 

 
 

Gráfico 2.4 – Índice de faturamento para as indústrias metalúrgica, de produtos de metal e de 
plástico 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da Confederação Nacional da Indústria. 
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O faturamento para as três indústrias alcançou níveis superiores aos do início 

da pandemia, mostrando estabilidade e poder de recuperação dos setores analisados. 

 
Gráfico 2.5 – Horas trabalhadas para as indústrias metalúrgica, de produtos de metal e plástico 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da Confederação Nacional da Indústria. 

 
 

Gráfico 2.6 – Índice de massa salarial para as indústrias metalúrgica, de produtos de metal e de 
plástico 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da Confederação Nacional da Indústria. 

 
 

As horas trabalhadas também recuperaram o índice de atividade do período 

pré-pandemia (Gráfico 2.5); este movimento foi acompanhado pela massa salarial 

(Gráfico 2.6). 
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Gráfico 2.7 – Percentual de utilização da capacidade instalada para as indústrias metalúrgica, de 

produtos de metal e de plástico 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da Confederação Nacional da Indústria. 

 
O comportamento da utilização da capacidade instalada seguiu quase 

rigorosamente o padrão “comportamento em V”. No entanto, os valores ainda estão 

em um patamar baixo: plásticos e produtos de metal com menos de 80% e metalurgia 

com 70% (Gráfico 2.7). 

Isto pode constituir uma vantagem para recuperação da atividade econômica 

após queda das restrições impostas pela pandemia. 

 

2.3.5 Extrativismo e Beneficiamento  

 
A indústria extrativista mineral no Brasil é hoje uma das principais atividades 

econômicas, sendo o minério de ferro um dos produtos mais exportados pelo Brasil. 

Em 2020, o Brasil exportou US$ 22,7 bilhões de minério de ferro, sendo o principal 

destino a China. O volume total exportado em 2020 foi próximo ao de 2019, mas a 

participação da China como mercado cresceu em 22% (ANBA. 2021). Petróleo e 

combustíveis também estão entre as principais cadeias produtivas do Brasil, tendo o 

país registrado recordes de volumes embarcados em 2020 (EUQUEROINVESTIR, 

2021). 
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Desafios do setor5: 

a) Impacto ambiental: um desafio da indústria extrativista e de beneficiamento 

no Brasil é a adoção de processos que mitiguem e reduzam o impacto 

ambiental da indústria.   

b) Inovação: com aumento do uso de tecnologia para aumentar a 

produtividade da indústria extrativista no mundo, fez com que as empresas 

brasileiras passassem a inovar mais para poder manter a competividade da 

indústria brasileira nos mercados internacionais. 

c) Preços internacionais: um dos principais desafios da indústria também é o 

aumento da concorrência internacional, principalmente da China e os 

preços internacionais. Somado ao uso intensivo de tecnologia, esse tem 

sido um dos principais desafios atuais para os produtores brasileiros. 

 
Gráfico 2.8 – Produção industrial e utilização da capacidade instalada para a indústria extrativista 

após janeiro de 2020 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da Confederação Nacional da Indústria. 

 

Conforme podemos observar no Gráfico 2.8, a utilização da capacidade 

instalada manteve-se nos patamares anteriores aos efeitos da pandemia, com 

                                                 
 
 
5 Fonte: BNDES 
(https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/noticias/noticia/inovacao-tecnologia-
mineracao-metais) – consulta em Abril/2021 
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produção industrial fortemente demandada no segundo semestre de 2020. De fato, 

esta indústria mostrou-se com demanda das mais preservadas ao longo da pandemia. 

 
2.3.6 Química e Reciclagem 

 

A indústria química no Brasil engloba diferentes setores, como produtos 

químicos de uso industrial (43%), produtos farmacêuticos (15%), defensivos agrícolas 

(11%), fertilizantes (9,3%), higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (8,5%), entre 

outros. Com faturamento líquido de US$ 101,7 bilhões em 2020, o setor teve uma 

queda de 14% em relação ao ano anterior. A balança comercial no setor também é 

negativa, tendo sido importado em 2020, US$ 40,2 bilhões e exportado US$ 10,9 

bilhões. O Brasil ocupa a 6ª posição em termos de faturamento líquido no mundo. O 

volume produzido internamente é prioritariamente destinado ao mercado doméstico 

(aprox. US$ 132 bilhões em 2020). Segundo o Anuário da ABIQUIM (2020), existe 

uma tendência de queda em investimentos no setor para os próximos anos (ABIQUIM, 

2021).  

A Tabela 2.2 apresenta a comparação dos resultados dos diferentes setores 

entre 2019 e 2020. 

  

Tabela 2.2 – Evolução resultados do setor químico em 2020, comparado a 2019 

Setor 
Resultado 
2020/2019 
(em US$) 

Resultado 
2020/2019 
(em R$) 

Produção Exportação Importação 

Uso Industrial - 17,4%6 8,0%6 2,3% - 13,2% - 10,1% 

Farmacêuticos - 10,3%7 10,5%7  - 10,7%8 - 2,9%8 

Fertilizantes - 12,3%9 15,5%9 1,1% 50,7%10 - 13,9%10 

HPPC - 21,6%11 5,0%11  - 1,2% - 16,3% 

Fonte: Elaboração própria com dados do Anuário ABIQUIM (2020) 
 

                                                 
 
 
6 Faturamento líquido 
7 Vendas nominais 
8 Valor FOB 
9 Faturamento líquido 
10 Valor FOB 
11 Faturamento líquido 
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Pode se perceber que, embora houve um crescimento do resultado em reais, a 

forte valorização do dólar frente a nossa moeda resultou em queda dos resultados em 

dólar. Ademais, os dados mostram também a desaceleração do comércio 

internacional. A queda de importação pode ser resultante de uso de estoques para 

conter a ruptura de demanda. 

Durante o ano de 2021, em função da pandemia, a cadeia de produtos 

farmacêuticos e de toda a saúde foi considerada essencial e, por isso, está analisada 

a parte no próximo tópico.  

 

2.3.6.1 Cadeia da Saúde 

 

Em função da crise causada pela pandemia, o setor de Saúde foi considerado 

essencial, tendo sido a demanda da indústria farmacêutica pouco afetada.  Segundo 

a Sindusfarma (2020), o Brasil se destaca no panorama mundial, ocupando a 6ª ou 7ª 

posição no ranking. Apesar da existência de vários laboratórios farmacêuticos 

nacionais, tais como Ache, SEM e Eurofarma, este segmento é altamente dependente 

de importação de produtos insumos. O déficit na balança comercial do setor tem 

crescido desde 2006 (SINDUSFARMA, 2020). Em relação aos produtos genéricos, 

considerados como commodities, a concorrência com China e Índia impossibilita o 

aumento da participação brasileira. Em relação aos insumos, o Brasil em 2019 bateu 

o recorde de importação de insumos farmacêuticos, mostrando a forte dependência 

do Brasil em relação ao mercado internacional (ABIQUIFI, 2019). 

De acordo com a Sindusfarma (2020), há pouco investimento em inovação no 

setor é função do baixo volume de estudos clínicos e falta de investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) tanto por setores públicos como privado, mesmo 

o país apresentando um cenário favorável para estudos pela heterogeneidade 

climática, cultural e econômica.  

Não obstante, o país apresentou a maior queda no ranking entre 25 maiores 

países em termos de participação em estudos clínicos. O Brasil também não possui 

uma regulação adequada para proteger os dados obtidos durante o desenvolvimento 

de produtos. 

Ressalta-se a importância do setor para a competitividade do país. O 

presidente Biden (EUA) já declarou a necessidade de revisar cadeias de suprimentos 

da saúde, entre outras, para evitar a alta dependência de fornecedores estrangeiros 
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como forma de proteger a população. A dificuldade de se obter equipamentos de 

proteção individual (EPIs) e insumos para a vacina expõe a vulnerabilidade do país 

nesta cadeia. Desta forma, recomenda-se uma revisão também no Brasil das cadeias 

de suprimentos farmacêuticas e de equipamentos médicos, em especial, em relação 

a uma agenda que encoraje a produção de medicamentos e insumos a partir de 

inovação brasileira e proteja a propriedade intelectual (Interfarma, 2021). 

Outros segmentos compõem a cadeia de suprimentos de Saúde: equipamentos 

médicos, equipamentos de proteção individual (EPI), respiradores e ventiladores e 

materiais gerais, como luvas, gaze, seringa e agulhas. Entre os principais produtos 

necessários para o tratamento e luta contra a COVID-19, cerca de 20 países são 

responsáveis por 86% das exportações. Os principais países exportadores são 

Alemanha, EUA, Suíça, China e Irlanda (OECD, 2020). O suprimento de EPIs, 

respiradores e ventiladores, luvas e máscaras durante a pandemia revelou uma alta 

dependência em fornecedores estrangeiros, localizados na China e na Malásia, em 

um momento em que a demanda por estes produtos cresceu mundialmente e houve 

redução na capacidade de produção em função de medidas de lock down em diversos 

países e também na redução de oferta de transporte internacional. Houve ruptura 

destes produtos mundialmente (GEREFFI, 2020; EVENETT, 2020), que fazem parte 

de cadeias globais de valor e cuja produção havia sido transferido para países de 

baixo custo, por serem produtos de baixo valor agregado e tecnologicamente simples, 

conforme Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 – Principais países exportadores de itens para tratamento da COVID-19  

 
Fonte: OECD (2020) 
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Segundo a ABIMO (2020), em 2019, o valor bruto de operação do setor foi de 

R$ 13,4 bilhões, sendo 11,4 bilhões na área de instrumentos e materiais médicos e 

hospitalares e R$ 2,4 bilhões relativos a equipamentos médicos. A balança comercial 

do setor é negativa, sendo os EUA, China, Alemanha, Japão e Malásia, os principais 

países exportadores para o Brasil. Em termos de exportação, o Brasil vende aos aos 

EUA, Argentina, Bélgica, México, Suíça, Chile entre outros.  

Em termos de seringas, a demanda local é atendida por três principais 

produtores: BD (americana), Injex e SR (ambas nacionais). Embora estas empresas 

sejam capazes de atender o mercado local, o setor é altamente dependente de 

materiais importados. 

Além da escassez de produtos no início da crise, o segmento foi marcado por 

medidas em países exportadores, que barraram a exportação (OECD, 2020) e 

oportunismo de fornecedores que priorizaram países mais ricos.  

 

2.3.7 Bens duráveis 

 

Este capítulo traz apenas dados do setor automotivo. Para uma análise mais 

completa, o relatório do MIT traz informações em detalhes. De acordo com a 

Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2021), o 

setor é composto por 26 empresas de manufaturas, 484 empresas de autopeças e 

5.279 concessionários. O foco deste relatório será nos fabricantes de veículos, que 

possuíam, em 2020, uma capacidade instalada de produção de 5,1 milhões de 

veículos e 109 mil máquinas agrícolas e rodoviárias. O Brasil ocupa a 8ª posição 

mundial no ranking mundial em termos de produção e é o 6º. Maior mercado 

doméstico, tendo uma participação de 3% no PIB brasileiro e 18% na indústria de 

transformação. Apesar da participação na produção de veículos ser representativa no 

contexto mundial, os fabricantes associados a ANFAVEA são majoritariamente 

empresas multinacionais, com subsidiárias no país. 

 O setor foi fortemente impactado pela pandemia, com uma queda de 26,2% 

em vendas no mercado interno em 2020, com os volumes retrocedendo para os de 

2006, contra uma previsão inicial de aumento de 10%.  

Em 2020, o valor exportado pelo setor foi de US$ 11,9 bilhões, enquanto foram 

importados US$ 12,6 bilhões (vide Tabela 2.3). É importante verificar que, embora a 

balança comercial do setor seja negativa, o Brasil exporta mais autoveículos, 
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máquinas agrícolas e máquinas rodoviárias do que importa. Por outro lado, o Brasil é 

altamente dependente de autopeças vindo do exterior. Destaca-se ainda a forte 

dependência desta cadeia da União Europeia e dos países asiáticos. 

 

Tabela 2.3 – Balança comercial por produto (total e principais parceiros) (em milhões de US$) 

País Autoveículos Autopeças 
Máquinas 
Agrícolas 

Máquinas 
Rodoviárias 

Outros Total 

Total 957,0 -3413,9 108,5 1044,8 619,8 -683,7 

Argentina -256,0 655,6 63,2 38,0 119,5 620,4 

México 174,9 50,9 2,5 32,5 19,3 280,2 

EUA -42,9 82,2 -38,2 411,0 -3,0 409,0 

União 
Europeia 

-248,0 -1002,2 -14,9 79,8 -13,5 -1199,0 

China -70,0 -1491,5 0,5 -69,5 -5,1 -1635,5 

Coreia 
do Sul 

-27,6 -462,7 0,0 -3,9 -6,4 -500,7 

Japão -63,6 -750,9 0,0 23,7 -0,2 -790,9 

Fonte: ANFAVEA (2021). 
Notas: “Outros” inclui chassis, carrocerias, cabines, reboques e semirreboques. 
 
 
2.3.8 Têxtil e Vestuário 

  

O setor de moda globalmente foi duramente atingido pela pandemia em 2020, 

com perdas de até 90% em lucratividade e as expectativas para 2021 não são de 

recuperação (MCKINSEY, 2021). Por ser uma cadeia global e muito complexa, a 

cadeia têxtil e de confecção tem enfrentado diversos desafios em termos de 

digitalização e agilidade, ao mesmo tempo que sofre pressão para reduzir os impactos 

ambientais e os problemas éticos em todos os seus estágios. Cada estágio de 

produção tem sido realizado em uma determinada região. Enquanto Índia e China são 

grandes fornecedores de matéria prima, as principais marcas de moda estão 

localizadas na Europa, EUA e Japão.  

A cadeia têxtil no Brasil é complexa e extensa, tendo a origem na produção de 

algodão, englobando os estágios de fiação, tecelagem, beneficiadoras, confecções, 

até que o produto chegue no varejo. O Brasil está entre os cinco maiores produtores 

mundiais de algodão, ocupa a 5ª posição mundial em tamanho na indústria têxtil e 

ocupa o quarto lugar na indústria de confecção mundial (ABIT, 2021).  
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Apesar da importância do Brasil nos diversos elos, a cadeia de moda e 

confecção no país é altamente fragmentada e informal, resultando em exposição 

constante a riscos de trabalhos análogos a escravidão. Há também menor 

investimento em inovação e diversificação, que permite maior diversificação nas 

coleções oferecidas pelos varejistas. As confecções são, em geral, micro e pequenas 

empresas com 5 a 9 funcionários e, devido a carga tributária e trabalhista, há muita 

subcontratação no setor (ABIT, 2021). As projeções para o setor no Brasil são de 

recuperar os níveis de faturamento de 2019, com valores de R$ 55,3 milhões no setor 

de manufaturados têxteis e R$ 152,1 bilhões em produtos de vestuário.  

Em 2020, o saldo da balança comercial foi negativo em US$ 3.518 milhões. Em 

termos de exportação, a indústria têxtil foi responsável por 76%, enquanto a 

exportação de confecção foi de apenas 24%. Em 2020, houve uma redução de 20% 

nas importações de produto e 12% nas exportações. Na importação, as porcentagens 

são de 62% e 38% respectivamente. A origem de 58% das importações é a China. Os 

demais países, como Índia, Paraguai, Vietnã e Bangladesh representam menos de 

7% das origens. Os principais destinos das exportações são Argentina, EUA, 

Paraguai, Uruguai e China (ABIT, 2021). 

 

2.4 Conclusões 

 

A pandemia expôs a vulnerabilidade das CGVs ao risco de dependência em 

fornecedores estrangeiros. Tradicionalmente, as empresas realizaram seus 

offshorings avaliando apenas a dimensão custo. Para empresas americanas e 

europeias, a pandemia deve reforçar os movimentos de reshoring iniciados no início 

da década e acelerar novos programas de gestão de risco. Adicionalmente, pode-se 

esperar que governos ampliem as restrições e as interferências no comércio 

internacional, influenciando na nacionalização e regionalização de algumas CGVs. No 

entanto, o impacto no longo prazo ainda é incerto, visto que decisões tomadas em um 

setor podem resultar em efeitos em outros mercados. Desta forma, é esperado que 

os movimentos de reshoring e também dos governos devem aumentar a desigualdade 

de acesso a desenvolvimento de países com pouca participação nas decisões das 

CGVs e com papéis secundários, com eventuais saídas de empresas multinacionais 

do país, desigualdade no acesso à tecnologia e também a padrões de qualidade e de 

seguranças mais elevados. 
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Nossos achados corroboram com o estudo do MIT no sentido que o país tem 

inserção nas CGVs de baixa qualidade. A análise dos diversos setores estudados 

revela uma balança comercial negativa, exceto para as cadeias de alimentos e 

bebidas e do setor extrativista. Apesar do Brasil estar posicionado em diversos setores 

entre os países com maior produção, ela é majoritariamente voltada para o mercado 

doméstico. Em função do baixo poder aquisitivo de boa parte da população, a escolha 

de consumidores por produtos é baseada em custos e não possui padrões maiores 

de qualidade ou certificação, como exigidos pelos países europeus e EUA. 

O Brasil, segundo estudos internacionais, está posicionado em um nível 

intermediário em competências de inovação. Por outro lado, os setores dominados 

por grandes empresas multinacionais com P&D centrado na matriz podem inibir a 

inovação local. A alta complexidade em logística e comércio internacional, a diferença 

cultural e de idioma e a existência de um mercado doméstico de porte podem servir 

como barreiras para a internacionalização das empresas. 

Os principais destinos das exportações brasileiras são: China (33,8%), EUA 

(10%), Holanda (4,15%) e Argentina (3,63%). O Mercosul, exceto pela Argentina, não 

figura entre os principais importadores do país. A China é a principal origem das 

importações brasileiras (21%), seguida por EUA (18%), Argentina (6,2%) e Alemanha 

(6%). 

Os diferentes setores estudados foram fortemente impactados na pandemia, 

com impacto em importação e exportação. Os valores de faturamento em dólares 

foram reduzidos em função da forte valorização da moeda americana, mesmo quando 

houve crescimento em reais. 
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3 PANORAMA DA PANDEMIA E INDICAÇÃO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS A 

ADOTAR  

 

3.1 Introdução 

 

A crise econômica provocada pela pandemia de COVID-19 gerou uma das 

recessões mais agudas da história mundial, trazendo impactos substanciais a nível 

setorial, nacional e global. O setor industrial foi particularmente afetado, no Brasil e no 

mundo, por seu caráter intrinsecamente interdependente e internacional:  a produção 

de bens industriais é, cada vez mais, realizada de forma dispersa geograficamente e 

fragmentada em diversas etapas, em um arranjo conhecido como cadeias globais de 

valor (CGVs). A pandemia do Covid-19 evidenciou os problemas decorrentes da 

produção em redes de suprimento muito complexas. Os fluxos entre países foram 

prejudicados e a necessidade de produção local passou a ter uma relevância muito 

maior. A noção de que o elo frágil da cadeia poderia interromper temporária ou 

permanentemente o funcionamento de toda a rede ganhou proeminência.  No caso 

da indústria brasileira, a crise atual se soma a um cenário de longo prazo desafiador, 

marcado pelo baixo dinamismo e o complexo ambiente de negócios da economia 

nacional, além de mudanças estruturais nos processos de produção industrial, com o 

avanço da digitalização e o aumento da competição internacional.  

Destaca-se que os efeitos da pandemia foram significativamente heterogêneos 

entre os setores manufatureiros, uma vez que as mudanças nos padrões de demanda, 

relações com fornecedores e facilidade para adaptação do processo às medidas de 

distanciamento social foram muito distintas para cada setor. Em uma análise 

prospectiva, salienta-se que uma crise de tamanha magnitude e singularidade irá 

trazer inevitavelmente grandes transformações econômicas, que podem representar 

tanto novos desafios quanto oportunidades para as empresas industriais, em um 

contexto de reorganização das cadeias globais de valor. A política pública tem papel 

importante neste cenário, auxiliando as empresas a atravessarem esta conjuntura 

extraordinariamente desafiadora e a aproveitarem as oportunidades de novos 

negócios e de readaptação que naturalmente surgirão. 

Este relatório investiga o impacto da crise econômica gerada pela pandemia na 

atividade dos principais setores industriais brasileiros e sugere políticas públicas para 

superação desta crise, focando na inserção das empresas industriais nacionais em 
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cadeias globais de valor. A análise divide-se em três partes. Primeiro, discutimos a 

performance dos principais setores industriais do país nos últimos anos. Segundo, 

estudamos o impacto da pandemia na indústria brasileira, destacando as mudanças 

na tendência dos diferentes setores delineada na seção anterior trazidas por este 

choque. Finalmente, apresentamos políticas para fomento da indústria e inserção em 

cadeia globais de valor, em um contexto de novos desafios e oportunidades após o 

choque transformacional da pandemia.   

 

3.2 Tendências da indústria antes da pandemia 

 

Nos últimos anos, o contexto geral da indústria brasileira tem sido marcado por 

desafios, devido tanto a questões conjunturais, como a recessão econômica iniciada 

em 2014 e às incertezas geradas pela turbulência política, quanto questões 

estruturais, relacionadas ao consensual diagnóstico do deficiente ambiente de 

negócios no Brasil e as transformações pelas quais os processos industriais ao redor 

do mundo (utilização de inteligência artificial e digitalização, evoluções nos padrões 

de relacionamento entre as organizações e entre elas e seus clientes finais).  

De janeiro de 2007 a dezembro de 2020, o índice agregado de produção 

industrial, reportado na Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cresceu 16,7%, o que 

corresponde a uma modesta taxa de crescimento de 1,1% ao ano. Os dados da 

Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA-Empresa) do IBGE, revelam também que 

o número de funcionários no setor industrial sofreu uma queda de 14,5% de 2013, o 

pico da série histórica, até 2018, o último ano com dados disponíveis. A receita líquida 

da indústria brasileira (correspondente à receita bruta deduzido de imposto sobre a 

venda do produto ou prestação do produto) registrou uma redução de 3,7% neste 

período, enquanto o número de firmas industriais diminuiu 8,2%. 

No entanto, o quadro geral descrito anteriormente esconde importante 

heterogeneidade no desempenho dos setores industriais nos últimos anos, como 

ilustram o Gráfico 3.1 e o Gráfico 3.2. O setor de bens de consumo, que inclui a 

produção de alimentos, bebidas, cigarros e brinquedos, foi o setor que mais se 

destacou positivamente, com crescimento de 29,1% no número de funcionários e de 

56,0% na receita líquida (em termos reais) no período de 2007 a 2018. No campo 

negativo, os setores têxtil e de vestuário e de automotivo sofreram, respectivamente, 
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uma redução de 7,5% e 5,6% no número de funcionários e de 0,1% e de 4,2% na 

receita líquida no mesmo intervalo de tempo. Os setores restantes tiveram 

performance semelhante ao quadro geral para a indústria comentado anteriormente.  

 

Gráfico 3.1 – Número de funcionários dos principais setores industriais 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PIA-Empresa (IBGE). 
 

Gráfico 3.2 – Receita líquida dos principais setores industriais 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PIA-Empresa (IBGE). 
 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

m
ilh

õ
es

Automóveis Bens Capital

Química/Reciclagem Bens de Consumo

Extrativismo/Beneficiamento Metal Mecânico/Plástico

Papel/Celulose Têxtil/Vestuário

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R
$

 b
ilh

õe
s 

(p
re

ço
s 

20
07

)

Automóveis Bens Capital

Química/Reciclagem Bens de Consumo

Extrativismo/Beneficiamento Metal Mecânico/Plástico

Papel/Celulose Têxtil/Vestuário



35 
 

 

Por sua vez, as exportações dos principais setores industriais mostraram-se 

relativamente estáveis no geral ao longo de 2007 a 2020, como evidencia o Gráfico 

3.3 e a Tabela 3.1. 

 

Gráfico 3.3 – Exportações (FOB) dos principais setores industriais 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do SISCOMEX (MDIC). 

 

Tabela 3.1 – Exportações (FOB) dos principais setores industriais (US$ bilhões) 

       (continua) 

Setor Industrial 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Automóveis 21,57 24,51 14,53 19,80 22,77 22,34 30,09 
Bens de Capital 8,93 10,09 6,25 8,32 10,72 10,86 9,24 
Química/Reciclagem 10,73 12,57 10,33 12,18 14,90 14,89 14,01 
Bens de Consumo 28,62 36,03 33,78 40,52 48,06 46,90 46,34 
Bens Duráveis 11,51 11,46 8,30 8,49 8,49 8,16 7,93 
Extrativismo/Beneficiamento 28,29 40,17 29,16 52,82 73,11 62,10 55,71 
Metal Mecânico/Plástico 19,06 23,19 15,30 18,22 23,69 21,81 19,53 
Papel/Celulose 4,72 5,83 4,99 6,76 7,17 6,71 7,20 
Têxtil/Vestuário 6,06 5,60 3,84 4,75 4,92 4,57 4,91 
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      (conclusão) 

Setor Industrial 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Automóveis 19,91 19,96 23,84 24,54 27,82 19,82 11,54 
Bens de Capital 8,89 7,57 7,60 9,10 9,32 8,60 6,39 
Química/Reciclagem 12,82 10,97 10,59 11,69 11,83 11,04 9,61 
Bens de Consumo 43,66 37,52 38,66 41,15 37,13 36,79 40,29 
Bens Duráveis 7,73 7,03 6,80 7,42 7,94 7,71 7,03 
Extrativismo/Beneficiamento 52,01 33,17 30,03 43,80 55,94 58,54 55,96 
Metal Mecânico/Plástico 20,86 20,22 18,72 22,03 23,13 22,75 19,91 
Papel/Celulose 7,26 7,69 7,49 8,30 10,31 9,51 7,77 
Têxtil/Vestuário 5,28 4,41 4,17 4,15 3,48 3,13 2,46 

Fonte: Elaboração própria com dados do SISCOMEX (MDIC). 
 

Em resumo, os dados referentes à performance dos setores industriais no 

Brasil revelam um cenário desafiador nos últimos anos, em particular a partir da crise 

econômica brasileira que se iniciou em 2014. Porém, é possível discernir padrões 

marcadamente distintos para os diferentes setores da indústria nacional. O setor de 

bens de consumo foi o principal destaque positivo, mantendo uma robusta tendência 

de crescimento mesmo durante a recessão econômica e aumentando sua 

participação entre os setores industriais nas principais métricas de desempenho 

industrial. Por outro lado, o setor têxtil e de vestuário e o setor automotivo foram mais 

impactados pelo cenário adverso dos últimos anos.  

Avaliando o comportamento das exportações totais, bem como apenas dos 

manufaturados, notamos que a participação do Brasil no mercado mundial se manteve 

estável no período entre 2001 e 2019; como podemos observar no Gráfico 3.4, que 

traz a evolução das exportações brasileiras, em bilhões de dólares, tanto o total quanto 

apenas de bens manufaturados. No eixo à direita do Gráfico 3.4 se encontra os valores 

percentuais referentes à participação das exportações brasileira em relação ao 

Mundo. O período de 2001 a 2011 mostra um aumento das exportações, entretanto, 

apenas a participação total apresenta um leve aumento, o que indica que o Brasil 

ganhou espaço no mercado mundial não manufatureiro. Com o intuito de verificar isso, 

o Gráfico 3.5 mostra as exportações em bilhões de dólares por setores produtivos, 

que confirma uma estabilidade nas exportações de manufatura desde 2008 e o 

aumento na participação de produtos agrícolas nos últimos anos. 
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Gráfico 3.4 – Exportações totais e da manufatura do Brasil e participações das exportações no 

mercado mundial 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da WTO. 

 
 

Gráfico 3.5 – Exportação por setores no Brasil entre 2001 e 2019 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da WTO. 

 

Avaliando com mais detalhes a estrutura setorial, a Tabela 3.2 apresenta as 

variações ano a ano das exportações por setores e subsetores. Importante salientar 

o ano de 2009 que foi de redução nas exportações de forma generalizada na 

economia, e mais acentuada no setor manufatureiro e, à exceção de combustíveis, os 

anos recentes mostraram estagnações ou retrações nas exportações. 
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Tabela 3.2 – Variação anual das exportações por setores e subsetores 

(continua) 

Setores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Produtos Agrícolas 4% 26% 27% 14% 13% 22% 
Alimentos 5% 24% 29% 13% 13% 23% 
Manufaturas 0% 19% 36% 22% 11% 9% 
Química 12% 21% 31% 27% 27% 15% 
Confecções -21% 35% 19% 1% -16% -8% 
Ferro e Aço 23% 29% 42% 28% 4% 7% 
Máquinas e Equipamentos de Transporte -6% 15% 43% 26% 9% 9% 
Têxtil -1% 32% 13% 7% 3% 5% 
Combustíveis e Produtos de Mineração 16% 22% 30% 45% 40% 22% 
Combustíveis 41% 29% 16% 61% 49% 26% 

 

(continua) 

Setores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Produtos Agrícolas 27% -6% 19% 26% 0% 5% 
Alimentos 29% -5% 17% 27% 0% 6% 
Manufaturas 15% -33% 22% 18% -3% 4% 
Química 18% -17% 17% 23% 0% -5% 
Confecções -10% -31% 9% 3% -13% -2% 
Ferro e Aço 35% -46% 20% 41% -11% -19% 
Máquinas e Equipamentos de Transporte 15% -37% 27% 16% -1% 15% 
Têxtil -5% -30% 16% 0% -10% -5% 
Combustíveis e Produtos de Mineração 37% -26% 72% 38% -16% -11% 
Combustíveis 41% -27% 45% 35% -1% -33% 

 

(conclusão) 

Setores 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Produtos Agrícolas -3% -9% -4% 14% 6% -5% 
Alimentos -4% -10% -4% 14% 4% -5% 
Manufaturas -12% -8% 2% 10% 7% -14% 
Química -7% -13% -4% 9% 2% -6% 
Confecções -2% -13% -6% 16% -3% 8% 
Ferro e Aço 19% -9% -15% 37% 12% -9% 
Máquinas e Equipamentos de Transporte -25% -6% 11% 7% 10% -21% 
Têxtil -7% -1% -9% 1% -7% -6% 
Combustíveis e Produtos de Mineração -6% -34% -10% 43% 26% 4% 
Combustíveis 16% -33% -16% 62% 58% 2% 

Fonte: Elaboração própria com dados da WTO. 
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 Além disso, precisamos averiguar o comportamento das exportações em 

conjunto com as importações. O Gráfico 3.6 mostra a diferença entre exportação e 

importação, por setores, no período de 2001 a 2020. Fica claro a reversão de 

tendência a partir de 2008, quando o Brasil se torna deficitário no comércio 

internacional da indústria de transformação. 

 

Gráfico 3.6 – Exportação menos importação por tipo de indústria, Brasil entre 2001 e 2020 

 
Fonte: Elaboração própria com dados ComexStat. 

 

Agora, o Gráfico 3.7 mostra a evolução do valor adicionado da manufatura 

brasileira e a respectiva participação no valor adicionado mundial. O gráfico mostra 

uma perda na participação mundial e do nível do valor adicionado. 

 

Gráfico 3.7 – Valor adicionado da manufatura brasileira e participação do Brasil no valor adicionado 
da manufatura do mundo 

 
Fonte: Elaboração própria com dados UNIDO. 
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preços constantes, da indústria de transformação brasileira, e mostra uma maior 

abertura dos coeficientes de importação, enquanto o coeficiente de exportação se 

mostrou em patamar de relativa constância no período. Ainda, o Gráfico 3.9 traz a 

evolução dos investimentos estrangeiros do Brasil e alguns países selecionados. O 

Brasil não variou muito o investimento estrangeiro no período analisado, de 2003 a 

2020, e possui um patamar muito próximo ao do México. 

 

Gráfico 3.8 – Coeficiente de abertura comercial da indústria de transformação, Brasil entre 2003 e 
2018 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados da CNI. 

 

Gráfico 3.9 – Investimentos estrangeiros entre 2003 e 2019 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados da fDi Markets 
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Por fim, sintetizando a evolução recente do mercado e da indústria brasileira, 

analisamos dois índices de competitividade. O Índice de Competitividade Global (GCI, 

do termo original em inglês Global Competitiveness Index) é um índice de 

classificação de países reportado pelo Fórum Econômico Mundial. O GCI visa 

fornecer informação sobre a qualidade do desenvolvimento social e tecnológico e é 

composto por dados como infraestrutura, saúde, educação, mercado de trabalho, 

inovação, entre outros. O Gráfico 3.10 traz a evolução da classificação do Brasil em 

relação ao GCI; e notamos uma clara perda de colocações desde 2013. Dos 141 

países atualmente no ranking, o Brasil se encontra na posição 80 em 2018, valor mais 

atual disponível. 

 
Gráfico 3.10 – Índice de Competitividade Global: posição do Brasil na classificação mundial 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados da WEF. 

 

Podemos verificar também a evolução do valor do índice calculado para o 

Brasil, pelo Gráfico 3.11, que mostra uma queda desde 2013, evidenciando que a 

perda de posições no ranking não se deveu apenas à melhora dos outros países. 

 
Gráfico 3.11 – Valor do GCI do Brasil entre 2008 e 2018 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados da WEF. 
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Já mais focada na indústria, temos o Índice de Performance Industrial 

Competitiva (CIP, do inglês Competitive Industrial Performance) calculada pela 

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) que visa fornecer 

informações acerca habilidades que os países possuem de produzir e exportar bens 

de maneira competitiva. Assim como observamos pelo GCI, o índice CIP mostra uma 

queda na colocação do Brasil - agora no ranking de 152 países - desde 2013, como 

podemos observar no Gráfico 3.12. Após oito anos estáveis entre as posições 32 e 

33, o Brasil caiu para a posição 37 em 2014 e ficando na posição 40 no dado mais 

recente disponível, em 2018. O Gráfico 3.13 mostra a evolução do valor calculado 

pelo índice, e mostra uma queda no valor no mesmo período em que o país perdeu 

posições no ranking. 

  

Gráfico 3.12 – Índice de Performance Industrial Competitiva: posição do Brasil na classificação 
Mundial 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados da UNIDO. 

 

Gráfico 3.13 – Valor do CIP do Brasil entre 1990 e 2018 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados da UNIDO. 
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3.3 O Impacto da COVID-19 na Indústria Brasileira 

 

Em meio à tendência da indústria brasileira discutida na seção anterior, a 

pandemia de COVID-19 surgiu como um choque agudo e abrupto, porém temporário. 

A pesquisa Pulso Empresa, conduzida quinzenalmente pelo IBGE durante os segundo 

e terceiro trimestres de 2020 para avaliar o impacto da pandemia nas firmas 

brasileiras, ilustra detalhadamente estes pontos. 

Na primeira rodada de pesquisa (quinzena de 1º a 15 de junho), 73% das firmas 

industriais entrevistadas reportaram que o impacto geral da pandemia sobre suas 

atividades até aquele momento havia sido negativo, 17% reportaram que o efeito 

havia sido nulo e 10% das empresas afirmaram que o impacto havia sido positivo até 

a metade de junho (Gráfico 3.14). Quando perguntadas sobre o impacto da crise 

sanitária no número de funcionários, 30% das firmas afirmaram que a pandemia teve 

efeito negativo no número de funcionários nesta primeira quinzena de pesquisa, 67% 

reportaram que o efeito havia sido nulo até o momento e apenas 3% responderam 

que o efeito havia sido positivo (Gráfico 3.15). 

 

Gráfico 3.14 – Efeito geral da pandemia sobre as firmas industriais 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da Pesquisa Pulso Empresa (IBGE). 
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Gráfico 3.15 – Efeito da pandemia sobre o número de funcionários das firmas industriais 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da Pesquisa Pulso Empresa (IBGE). 
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das empresas afirmaram que adotaram medidas adicionais de higiene e 

conscientização dos funcionários, 59% adiaram o pagamento de impostos e 46% 

implementaram férias coletivas, entre as principais medidas. 15% das companhias 

disseram que nenhuma medida foi adotada e 13% acessaram linhas de crédito 

emergencial para criadas pelo governo para pagamento da folha salarial. 

 

Gráfico 3.16 – Medidas adotadas durante a pandemia 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da Pesquisa Pulso Empresa (IBGE). 
 

Nas pesquisas seguintes, a adoção de medidas emergenciais teve uma queda 

generalizada, em linha com a evidência de que o choque econômico provocado pela 

pandemia se dissipou de forma surpreendentemente rápida. Na segunda rodada da 

pesquisa, realizada na primeira quinzena de julho, 90% das empresas reportaram que 

implementaram medidas de higiene e conscientização, 45% adiaram o pagamento de 

impostos, 25% concederam férias coletivas e 9% acessaram linhas de crédito 

emergencial.  Na última rodada da pesquisa, na primeira quinzena de setembro, 93% 

das empresas reportaram que implementaram medidas de higiene e conscientização, 

28% adiaram o pagamento de impostos, 11% concederam férias coletivas e 9% 

acessaram linhas de crédito emergencial. 

Em uma análise complementar, a PIM-PF revela como a crise econômica 

associada à pandemia afetou a produção dos setores da indústria brasileira de forma 

heterogênea (Gráfico 3.17). No pior momento da pandemia, em abril, a produção 

industrial chegou a ter uma queda acumulada de 26,4% no ano, impactada 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

15-30jun 1-15jul 17-31ago 1-15setP
o

rc
en

ta
ge

m
 d

os
 e

nt
re

vi
st

ad
o

s

A empresa adotou alguma dessas medidas? (indústria)

Medidas de Higiene Crédito Emergencial Trabalho Domiciliar

Novo Método de Entrega Novo Produto Nada

Adiamento de Imposto Férias Coletivas



46 
 

 

principalmente pela expressiva redução de 86,9% na produção do setor automotivo e 

de 57,5% na produção do setor de produtos têxteis e de vestuário. Do lado positivo, 

no momento mais agudo da crise, os setores de química e reciclagem e de 

extrativismo e beneficiamento se mostraram os mais resilientes, com quedas de 9,5% 

e 11,4%, respectivamente. 

 

Gráfico 3.17 – Produção industrial em 2020 

 

Fonte: Elaboração própria com dados PIM-PF (IBGE). 
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apresentaram quedas nos níveis de exportação até maio de 2020, se recuperando no 

período subsequente, reafirmando o comportamento visto na produção industrial no 

ano de 2020.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20

Ín
di

ce
 B

as
e 

10
0 

em
 2

00
2

Automóveis Bens Capital Química/Reciclagem

Bens Consumo Bens Duráveis Extrativismo/Beneficiamento

Metal Mecânico/Plástico Papel/Celulose Têxtil/Vestuário

Total



47 
 

 

Gráfico 3.18 – Exportações em 2020 

 

Fonte: Elaboração própria com dados SISCOMEX (MDIC). 
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podem extrair benefícios desse movimento global, e cabe também à política pública 

incentivar a readaptação das firmas do país.  

Nesta seção, serão discutidas diversas políticas que podem auxiliar a indústria 

nacional neste momento transformacional. Ao longo da análise, apresentamos os 

argumentos a favor de cada medida, as evidências favoráveis ou contrárias 

encontradas em de estudos de avaliação de impacto e como as políticas 

governamentais já implementadas no Brasil podem ser aprimoradas.  

 

3.4.1 Relação do comércio exterior com políticas de promoção à exportação 

 

O processo de inserção em mercados internacionais é complexo e envolto de 

externalidades positivas relacionadas a melhores práticas de gestão e organização. 

Rodríguez-Clare (1996) argumenta que empresas nacionais exportadoras transferem 

conhecimento de boas práticas organizacionais e de gestão para empresas do mesmo 

setor e permitem o acesso a novos ou mais eficientes insumos para seus clientes.  

Em particular, interações entre multinacionais, compradores estrangeiros e 

empresas locais no contexto de cadeias globais de valor podem promover processos 

de aprendizagem e aquisição de capacidades, levando a inovações no processo 

produtivo e atualização industrial, que, por sua vez, pode se espalhar para outras 

empresas que não estão participando da mesma cadeia de produção, como 

argumentam Gereffi (1999) e Javorcik e Spatareanu (2009). Estas externalidades 

positivas resultam em uma diferença entre o benefício privado das empresas 

exportadoras que fazem partes de CGVs e o benefício social para toda a economia. 

Portanto, a política pública tem espaço para fomentar a inserção das firmas brasileira 

no mercado internacional. 

Ademais, um número relevante de estudos apresenta evidências de efeitos 

spillover associados à aglomeração espacial e rotatividade de funcionários (KOENIG; 

MAYNERIS; PONCET, 2010; MAYNERIS; PONCET, 2013). Crespi, Fernández-Arias 

e Stein (2014) mostram com dados do Peru que – após controlar por fatores 

específicos a anos, efeitos fixos e fatores da firma-produto-destino – empresas 

localizadas em municípios com maior número de empresas que já exportam um 

determinado produto para um certo destino apresentam maiores chances de 

exportarem o mesmo produto para o mesmo destino.  
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Estas organizações oferecem aos exportadores diversos serviços como: 

treinamento em procedimentos de exportação, marketing, e negociações comerciais; 

análises de país e mercado de produtos e tendências; cofinanciamento da 

participação das empresas no comércio internacional, missões e feiras de negócios; 

e assistência na organização de reuniões com potenciais compradores estrangeiros.  

No Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil) é a principal organização pública focada em políticas de promoção das 

exportações. Pianto e Chang (2006) apresentam evidências de que a seleção de 

setores industriais e de firmas feita pela Apex-Brasil é eficiente, no sentido de que as 

empresas selecionadas para seus programas possuem maior potencial exportador, 

de acordo com um critério de potencial de exportação desenvolvido pelos autores com 

base nos dados da PIA de 2003.  

No entanto, os autores sugerem que os programas para promoção das 

exportações existentes no Brasil devem fortalecer a colaboração entre o setor público 

e privado, integrando órgãos, entidades e instituições responsáveis por toda a cadeia 

da exportação. O setor empresarial pode contribuir auxiliando os governos a 

preencher os déficits de informação, realizando estudos sobre confiabilidade das 

empresas, assinalando as barreiras nos mercados compradores, participando das 

missões de promoção comercial, e realizar diálogos regularmente sobre a política 

econômica com as autoridades.   

Nesta linha, Pianto e Chang (2006) sugerem a criação e/ou fortalecimento de 

programas destinados a treinar empresas de pequeno porte que têm potencial 

exportador, mas carecem dos recursos e/ou conhecimentos necessários. O objetivo 

desses programas é reduzir a taxa de desistência entre as exportadoras iniciantes, 

que, no Brasil é da ordem do 70% após o quarto ano de ingresso na atividade 

exportadora. Em muitos países que adotam este tipo de medida, o programa é 

baseado na contratação temporária de gerentes de exportação, profissionais com 

experiência no setor privado, mas com vínculo contratual com uma entidade pública, 

privada ou semipública, que atuam como diretores da área de exportações da 

empresa, contribuindo para o desenho do seu plano de exportação, identificando os 

mercados potenciais, contatando os potenciais clientes, entre outras funções. 
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3.4.2 Política de crédito 

 

As evidências encontradas por diversos estudos (KING; LEVINE, 1993; 

CAPPIELLO et al., 2010; entre outros) mostram que, além de uma correlação positiva, 

há também uma relação causal entre o desenvolvimento do mercado de crédito de 

um país e a produtividade da economia e da indústria. No entanto, o crédito para o 

setor privado no Brasil corresponde a cerca de 40% do PIB, nível muito abaixo à média 

de 112% do PIB em economias avançadas (CRESPI; FERNÁNDEZ-ARIAS; STEIN, 

2014). Ademais, o Brasil tem uma das taxas de juros para empréstimos mais altas do 

mundo. Conforme dados de 2017 coletados pelo Banco Mundial, o Brasil tem o 

segundo maior spread bancário do mundo: a média no país é de 32% e só não supera 

os 43% de Madagascar. Dessa forma, há um consensual diagnóstico sobre a 

importância de políticas de crédito para estímulo à atividade industrial no Brasil. 

Bancos de desenvolvimento são um dos principais veículos governamentais 

usados para a implementação de políticas de crédito em grande parte dos países. No 

Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o terceiro 

maior banco de desenvolvimento do mundo em ativos totais (GUEDES, 2018) tem 

papel relevante no mercado de crédito nacional.  

A evidência sobre a eficácia da atuação de bancos de desenvolvimento é, no 

entanto, mista. Eslava, Maffioli e Meléndez (2012a, 2012b) encontram um efeito 

significativamente positivo dos empréstimos Banco de Desenvolvimento da Colômbia 

(BANCOLDEX) em variáveis de exportação, produção e produtividade de firmas 

colombianas. Crespi, Fernández-Arias e Stein (2014) encontram evidências positivas 

na mesma linha para a atividade de crédito do Banco de Desenvolvimento do México 

(NAFIN). 

Alguns estudos avaliam especificamente as linhas de créditos do BNDES para 

a atividade exportadora, englobadas no programa conhecido por BNDES Exim, como 

Silva (2012), Schmidt (2012), Galetti e Hiratuka (2013) e Alvarez, Prince e Kannebley 

Junior (2014). Estes estudos trabalham com uma amostra semelhante – o universo 

de empresas industriais exportadoras que receberam empréstimo do BNDES Exim – 

e chegaram a resultados semelhantes ao analisarem diferentes métricas de 

performance de exportação: um impacto positivo nas principais medidas de sucesso 

de exportação, como valor total exportado e probabilidade de exportação. 
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No campo de recomendações de aprimoramento de políticas públicas já 

existentes, Colby (2013) argumenta que o BNDES poderia aprimorar sua atuação 

caso ampliasse programas para empresas e setores que apresentam falhas de 

mercado ou que gerem externalidades positivas para o restante da economia. Isso 

sugere que o BNDES poderia identificar empresas mais produtivas e, 

consequentemente, criar programas de crédito voltado aos setores de maior 

eficiência. 

 

3.4.3 Investimentos em infraestrutura 

 

Há ampla evidência de que uma infraestrutura bem desenvolvida é essencial 

para o crescimento econômico dos países e a inserção de suas firmas em cadeias 

globais de valor.  O Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla inglês) calculou, com 

base em dados de 2013 (WEF, 2013), que se todos os países melhorassem sua 

infraestrutura para a metade do nível condizente às melhores práticas internacionais, 

o PIB global aumentaria em 4,7% e as exportações cresceriam 14,5%. Ademais, Eden 

e Kraay (2014) computam que a cada dólar adicional em investimento público em 

infraestrutura pode aumentar o investimento privado em quase dois dólares e o PIB 

em 1,5 dólares.    

No ranking de competitividade mais recente do WEF, o Brasil aparece na 

posição 108 entre 143 países no quesito qualidade da infraestrutura. A comparação 

do número de quilômetros construídos dos principais modais de transporte é outra 

medida que evidencia o quanto o Brasil está atrasado neste quesito (Tabela 3.3). O 

Brasil possui 25 quilômetros (km) de rodovias, 3 km de ferrovias e 3 km de hidrovias 

construídos por 1.000 km quadrados (km²) de território. Estes números são muito 

menores em relação aos 360 km de rodovias, 20 km de ferrovias e 4 km de hidrovias 

por 1.000 km² de território na China e 438 km de rodovias, 23 km de ferroviais e 12 

km de hidrovias nos Estados Unidos.   

Quando analisadas as taxas de investimento em infraestrutura no Brasil, 

percebe-se que o país não está avançando significativamente no endereçamento 

deste problema. Os setores público e privado brasileiros investiram conjuntamente 

2,3% do PIB no quinquênio de 2010 a 2015, comparada a uma taxa de investimento 

de 8,3% na China e 2,4% nos EUA – apesar da já elevada qualidade da infraestrutura 

destes países –, de acordo com dados da Statista de 2016.  
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Tabela 3.3 – Nível de infraestrutura em países selecionados 

Quilômetros construídos por 1000km² de território  

 Brasil China USA 

Rodovias 25 360 438 

Ferrovias 3 20 23 

Transporte marítimo 3 4 12 

Fonte: Oliver Wyman (2018). 

 

No campo da política pública, existe razoável consenso de que o principal 

desafio para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil está relacionado à 

governança regulatória. De Paula e Avellar (2008) mostram evidências de que 

indicações para postos-chaves em agências regulatórias são decididas muitas vezes 

por motivações políticas, em detrimento da qualidade técnica. Cunha e Rodrigo 

(2012), por sua vez, apontam para a burocracia na aprovação de licenciamentos 

socioambientais.  

Paralelamente a esses argumentos, alguns autores apontam que outro 

importante entrave para o desenvolvimento da infraestrutura é o acesso a 

financiamento de longo prazo. Em particular, Frischtak, Davies e Noronha (2015) 

sugerem, como mecanismos de incentivar o financiamento de longo prazo: fomentar 

a concessão de crédito de longo prazo por bancos do setor privado; criar um mercado 

de títulos de longo prazo com incentivos fiscais; e promover o financiamento através 

de estruturas de project finance, onde o fluxo de caixa gerado pelos projetos serve 

como garantia de crédito. 

 

3.4.4 Políticas de inovação 

 

Os principais estudos acerca de políticas de inovações avaliam políticas de 

pesquisa e desenvolvimento e os seus impactos. Howell (2017) avalia os impactos do 

programa de premiações do Departamento de Energia dos Estados Unidos da 

América e encontra efeitos positivos no financiamento, patentes e receitas. Para tal 

estudo, a autora utilizou dados de 7436 pequenas firmas de alta tecnologia e mais de 

884 milhões de dólares em prêmios distribuídos entre 1983 e 2013. A estratégia 

empírica aplicada no estudo foi a de regressão na descontinuidade, ou seja, foi 
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estimado um efeito médio ao redor da descontinuidade do tratamento, que foi a 

entrega dos prêmios. Ao fim, as evidências foram conclusivas no sentido de que mais 

premiações para pequenas e jovens firmas uma única vez é mais efetiva ao estímulo 

da inovação do que grandes premiações para poucas firmas ao longo do tempo. Já 

Dechezleprête et al. (2016) estimam o efeito causal de incentivos em pesquisa e 

desenvolvimento em inovações no Reino Unido e encontram efeitos positivos e 

significativos em pesquisa e desenvolvimento e patentes, além de efeitos de 

transbordamento de tecnologia. 

Desta forma, a literatura converge no sentido de que políticas de incentivos à 

inovação são eficazes e possuem impactos duradouros. Ou seja, fornecer incentivos 

para que empresas inovem, e proteger a propriedade intelectual destas inovações, 

permitem uma melhoria contínua e duradoura na eficiência produtiva da empresa, 

bem como a geração de externalidades positivas ao restante do setor produtivo. 

 

3.4.5 Tributação interna 

 

Manelici e Pantea (2021) realizam um estudo sobre os efeitos de redução de 

impostos no setor de tecnologia da informação na Romênia. Para tal, utilizam uma 

queda inesperada nos impostos neste setor que houve em 2001 na România e 

analisam a níveis setorial e da firma os efeitos de tal política industrial. Encontram que 

essas políticas são efetivas na promoção do desenvolvimento do setor de tecnologia 

da informação. 

Cerqua e Pelegrini (2014) avalia a implementação da Lei 488 na Itália, que foi 

a principal política italiana para conter as disparidades regionais. Através dessa lei 

forneceu subsídios para diversas firmas; essa descontinuidade foi utilizada para os 

exercícios empíricos dos autores para averiguar os impactos dos subsídios. Eles 

encontram impactos significativos na acumulação de capital e no volume de negócios, 

mas não encontram efeitos na produtividade do trabalho. Estudando a mesma lei, 

Pellegrini e Muccigrosso (2017) mostram que os subsídios retardam a saída de firmas 

do mercado e diminuem o risco de calote de novas firmas. 
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3.5 Conclusões 

 

Neste módulo foram apresentados dados referentes ao desempenho do setor 

industrial nos últimos anos e, em particular, nos meses de 2020 subsequentes ao 

início da crise do Covid-19. Os dados mostram que a indústria nacional ainda não 

havia se recuperado da queda da demanda interna em 2015 e 2016 quando as 

medidas de distanciamento social e de restrição de circulação de pessoas começaram 

por conta da pandemia. A despeito disso, com o passar dos meses a maioria dos 

setores industriais logrou recuperar seu nível de produção pré-pandemia. Os dados 

da pesquisa “Pulso Empresa” revelaram o esforço que as empresas fizeram para se 

adequarem ao período, com medidas com campanhas de conscientização, uso de 

home office e planejamento financeiro. 

Neste modulo também se apresentou uma breve revisão da literatura que avalia 

as principais políticas públicas para estimular o setor industrial e inserir o Brasil nas 

cadeias globais de valor. Um ponto primordial são as políticas de promoção das 

exportações, dado a relativa baixa participação do Brasil no comércio internacional. 

Nesse sentido, há evidências que o fortalecimento dos programas de promoção de 

exportações, como é o caso da Apex, podem ter impacto positivo. Políticas de fomento 

de crédito subsidiado para investimentos também podem impactar positivamente o 

mercado se focarem em empresas que sofrem com falhas de mercado ou que 

possuam externalidades positivas comprovadas. 

Também se evidenciou a baixa oferta de infraestrutura no Brasil, o que 

encarece os custos de produção das empresas. Tal falta de investimentos deve-se 

primordialmente ao ambiente institucional do país, com indicações políticas em 

agências reguladoras e notável burocracia para promover investimentos. Por fim, a 

falta de políticas públicas eficazes de treinamento de mão de obra, a falta de uma 

política efetiva de estímulo à inovação e um sistema tributário excessivamente 

complexo e ineficiente são entraves ao desenvolvimento industrial do Brasil e sua 

inserção nas cadeias globais de valor. 

 

3.6 Complementação dos dados analisados  

 

Como complementação dos dados analisados e para se poder averiguar com 

mais detalhes o comportamento esperado para as principais variáveis econômicas 
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(massa salarial, valor adicionado e participação de cada indústria na receita total), os 

Gráficos 3.19, 3.20 e 3.21 apresentam o histórico de seus comportamentos desde o 

ano de 2007. Apesar dos dados disponíveis abrangerem somente até o ano de 2016, 

o gráfico possibilita verificar-se a relativa estagnação da massa salarial após atingir 

patamares elevados em torno de 2013, uma participação relativa maior da indústria 

de Extrativismo/Beneficiamento no valor adicionado e uma predominância da receita 

advinda de bens de consumo em relação à receita geral dos setores industriais 

analisados.  

 

Gráfico 3.19 – Massa salarial dos setores industriais 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da PIA-Empresa. 
 

Gráfico 3.20 – Valor adicionado gerado por cada indústria 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da PIA-Empresa. 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R$
 m

ilh
õe

s 
(p

re
ço

s 
20

07
)

Automóveis Bens Capital Química/Reciclagem

Bens de Consumo Extrativismo/Beneficiamento Metal Mecânico/Plástico

Papel/Celulose Têxtil/Vestuário

0

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R$
 b

ilh
õe

s 
(p

re
ço

s 
20

07
)

Automóveis Bens Capital Química/Reciclagem

Bens de Consumo Extrativismo/Beneficiamento Metal Mecânico/Plástico

Papel/Celulose Têxtil/Vestuário



56 
 

 

Gráfico 3.21 – Participação de cada setor industrial na receita total 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PIA-Empresa. 
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4 INDICAÇÃO SOBRE ESTRATÉGIAS GENÉRICAS DE NEGÓCIOS  

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo central do estudo foi a realização de uma pesquisa, na área de 

indústria e economia internacional, sobre a reorganização das cadeias de produção 

decorrentes da pandemia e das alterações por ela provocadas, com os possíveis 

impactos em investimentos industriais no Brasil, analisando ainda:  

 A reorganização das cadeias de produção em países centrais;  

 Os possíveis impactos em investimentos industriais atrelados à essas 

mudanças; e, 

 Os potenciais impactos para o Brasil. 

Face aos impactos gerados pela pandemia nas cadeias de valor globais, esse 

terceiro módulo do estudo, visou a indicar as estratégias genéricas de negócios, no 

nível das empresas, para que estas extraiam melhores benefícios desse movimento 

no país, contemplando também as iniciativas e práticas que as empresas já estão 

adotando nas suas cadeias produtivas, decorrentes desse quadro atual. 

 

4.2 Escopo 

 

Mediante levantamento e análise de dados e informações com base em fontes 

primárias e secundárias oficiais, foi possível obter a adequada compreensão da 

situação atual e futura das cadeias de produção no Brasil e nos países centrais, das 

perspectivas de demandas e dos novos requisitos de resiliência, velocidade e 

digitalização para os principais setores indústrias do Brasil. Quais medidas, em nível 

estratégico, poderão ser praticadas para impulsionar os investimentos nesse setor, 

igualmente foi contemplado no âmbito desse estudo. 

Não obstante, as novas configurações de estilos e comportamentos tanto dos 

modelos de negócio quanto no consumo de bens e serviços, englobará outros padrões 

de relacionamento com fornecedores, novas tendências do comércio de bens e 

serviços e em nova configuração das cadeias de suprimentos, local, regional e global. 

Para tanto, as cadeias de valor previamente consideradas foram: 

 Bens e Capital 
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 Bens de Consumo 

 Bens Duráveis 

 Metal, Mecânico e Plástico 

 Extrativismo e Beneficiamento 

 Química e Reciclagem 

 Papel e Celulose 

 Têxtil e Vestuário (doméstico) 

 

4.3 Metodologia 

 

Nesse item é apresentado como os trabalhos foram planejados e executados, 

envolvendo etapas sucessivas de desenvolvimento e as formas e técnicas 

empregadas para selecionar, coletar e analisar os estudos secundários e primários, 

bem como os instrumentos de coleta de dados e informações e critérios de análise 

adotados.  

A Figura 4.1, fornece uma visão da abordagem metodológica praticada na 

elaboração do estudo, com suas respectivas etapas, objetivos e resultados 

esperados. 

Figura 4.1 – Etapas da Abordagem Metodológica 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A linha metodológica adotada partiu do princípio de que uma pesquisa é uma 

abordagem sistemática para se descobrir algo novo ou para se confirmar ou até refutar 

algumas premissas. Isso, normalmente, é feito mediante a aplicação de relevantes 

questões que não são possíveis de terem suas respostas confirmadas com o que se 

possui até o momento. Esse processo investigativo também inclui a devida coleta e 

intepretação dos dados e informações existentes. 

Em estudos dessa natureza o método geralmente aplicado é o Delphi. 

Considerado um dos mais adequados instrumentos de pesquisa para explorar e 

convergir oportunidades e soluções junto a opiniões de expertises no tema em 

questão. Também é um método consagrado para identificar e solucionar problemas 

ou fenômenos ainda não completamente conhecidos ou compreendidos. 

Como em algumas publicações selecionadas (QUEIROZ, 2020; GUPTA, 2020; 

GORDON, 2020) e pelo envolvimento do próprio autor em outras pesquisas e estudos 

(ainda não autorizadas a divulgação) nesse campo de investigação, assume-se que o 

método Delphi ou outro similar foi devidamente utilizado. Assim sendo, a síntese das 

análises realizadas provenientes desse material, elucidaram conteúdo suficiente para 

elaborar hipóteses iniciais do estudo que serão objeto de confirmação e, estarão 

submetidas à validação na Etapa 2, nas pesquisas qualitativas primárias, tanto na 

“geral” quanto na “em profundidade”.   

Para tanto, a estrutura analítica adotada para a elaboração e análise da 

pesquisa qualitativa – geral e em profundidade - é sintetizada na Figura 4.2, mostrando 

o encadeamento entras as questões do estudo. 

 

Figura 4.2 – Estrutura analítica 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Q1
IMPACTOS

Q2
RESPOSTAS
IMEDIATAS

Q3
RESPOSTAS

FUTURAS

INDICAÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS

Q4
CURTO PRAZO

Q5
LONGO
PRAZO

Em 
Profundidade



60 
 

 

A primeira questão reuniu os impactos mais relevantes e com maior frequência 

de citações encontradas; a segunda e terceira questões, procuraram obter elementos 

que sintetizaram as respostas dadas pelas empresas – imediatamente à ocorrência 

dos fatos e posteriormente –; já a pergunta cinco busca evidenciar quais as principais 

estratégias que as empresas têm adotado e irão ainda adotar, face aos problemas 

provocados pela pandemia em suas cadeias de suprimentos.  

Posteriormente, foi realizada uma pesquisa qualitativa “geral” e “em 

profundidade” com experts e executivos de empresas. 

 

4.3.1 Etapa 1 – Pesquisa em fontes secundárias 

 

Como para o tema desse estudo havia e continuam a surgir inúmeras 

publicações das mais variadas naturezas, alguns critérios foram adotados visando 

incluir aquelas que teriam contribuições (vide referências bibliográficas) significativas 

e com origem oficial, segundo a sua relevância temática, idoneidade autoral e 

consistência técnica, eliminando matérias sensacionalistas, oportunistas ou aquelas 

elaboradas sob pressão do ambiente de caos momentâneo expressando algum 

interesse.  

Para tanto, os critérios se basearam nos seguintes protocolos básicos: 

 
 Período da coleta: de fevereiro de 2020 até abril de 2021; 

 Idiomas adotados: português e inglês; 

 Termos utilizados: diversas combinações de palavras-chave sempre 

relacionados à COVID-19 (impacts, disruptions, trends & challenges, supply 

chain, reorganization & investments); 

 Base e fontes da pesquisa: universidades, institutos de pesquisas, 

consultorias, órgãos internacionais, Google, YouTube, Supply chain digital, 

Kinaxis; 

 Tipos de publicações: artigos, papers, dados estatísticos, entrevistas com 

experts, resultados de conferências (webinars) e de pesquisas; 

 Análise e síntese: experiência e conhecimento do autor. 

 
Após a coleta, seleção, análise e revisão do material pesquisado – seguindo o 

protocolo básico pré-definido – foi possível identificar significativa quantidade de 
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impactos e causas de ruptura nas cadeias de suprimentos como também, as 

indicações de soluções prováveis face a pandemia.  

A fase seguinte do trabalho e principal objetivo dessa etapa, consistiu em 

elaborar as hipóteses básicas (sugestões / dimensões analíticas) dos principais 

causadores de efeitos (ruptura) nas cadeias de suprimentos e principais ações 

corretivas a serem testadas na Etapa 2 e, a formulação das questões e forma de 

abordagem de ambas as pesquisas qualitativas. 

 

4.3.2 Etapa 2 – Pesquisa em fontes primárias 

 

De acordo com a abordagem metodológica adotada e exposta na Figura 3.1, 

essa etapa do estudo foi subdividida em dois momentos distintos: i) pesquisa 

qualitativa geral e ii) pesquisa qualitativa em profundidade. 

A primeira foi aplicada para uma amostra pré-selecionada e fornecida pela CNI 

(vide ANEXO A) e a segunda, realizada por entrevistas agendadas pela plataforma 

digital com experts sobre o tema e executivos de empresas. 

 

4.3.2.1 Pesquisa qualitativa geral 

 
Para a construção das hipóteses e decorrentes ações foram realizadas 

cruzamentos (pinpointed) das mais diversas palavras e termos mais utilizados nas 

referências bibliográficas selecionadas na etapa anterior, buscando identificar as 

similaridades entre eles. 

Após esse processo de agrupamento por similaridade foi adotado o critério de 

fusão dos termos / palavras comuns, segundo as suas respectivas relevâncias e 

número (frequência) de citações / menções encontradas nas pesquisas. Essa prática 

foi adotada tanto para os Impactos, quanto para as “Ações de Respostas e 

Estratégias”. 

Um exemplo desse exercício foi: sempre que se encontrava menções de 

palavras sobre “dificuldades”, “problemas”, “fraquezas”, “vulnerabilidade”, entre 

outras, decorrentes da pandemia nas cadeias de suprimentos, classificava-se como 

“Impactos”. E aquelas citações que relatavam aspectos relacionados à “falta de 

mercadorias ou de embalagens”, “impossibilidade de se ter alguma previsão dos 
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prazos”, “datas de entregas atrasadas” ou “longas distâncias geográficas”, entre 

outras, foram agrupadas sob a dimensão “Gerenciamento da Rede de Fornecedores”. 

Assim sucessivamente, foi efetuado para as demais citações e classificações, 

resultando em uma seleção dessas menções com maior frequência no material 

pesquisado. Dessa forma, culminou em 7 (sete) dimensões analíticas ou hipóteses 

para avaliar os impactos. Os resultados desse processo para os Impactos estão 

relacionados na Figura 4.3. 

 
Figura 4.3 – Dimensões Analíticas para os Impactos 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Identificados, selecionados e agrupados os mais prováveis impactos nas 

cadeias de suprimentos em decorrência da COVID-19, serviu de base para a 

formulação da questão “Quais impactos a pandemia da COVID-19 causou para a sua 

empresa e cadeia de suprimentos?” a ser aplicada na pesquisa, visando validar essas 

hipóteses e complementar com outras, especificamente para o mercado brasileiro de 

atuação. 

A Figura 4.4, apresenta a primeira questão, referentes aos Impactos gerados 

pela pandemia nas cadeias de suprimentos. Ressalva-se que foi permitido adotar, 

para todas as questões, um certo grau de liberdade objetivando a inclusão de outras 

dimensões que os respondentes julgarem mais significativas que as da lista 

apresentada inicialmente e, também, um campo adicional para livre escrita.   
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Cabe destacar que, em função desse processo de agrupamento de citações e 

similaridades e a classificação em termos específicos ou técnicos, em cada pergunta 

teve um link para que os respondentes acessassem um menu de definições desses 

termos aqui empregados (vide ANEXO B). 

 

Figura 4.4 – Primeira questão da pesquisa qualitativa geral: impactos 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Analogamente, esse processo se estendeu para as demais questões, como 

mostram as Figuras 4.4 a 4.7, respeitando a sequência da estrutura analítica da 

pesquisa, apresentada na Figura 4.2. 

As Figuras 4.5 e 4.6 mostram a segunda e terceira questões, respetivamente 

atreladas às respostas que as empresas têm aplicado para mitigar ou eliminar os 

impactos provocados pelo COVID-19. 

 
Figura 4.5 – Segunda questão da pesquisa qualitativa geral: respostas aos impactos (agora) 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Figura 4.6 – Terceira questão da pesquisa qualitativa geral: respostas aos impactos (futuro) 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Já a Figura 4.7 apresenta a quarta pergunta, que tratando de quais foram as 

estratégias elaboradas e praticadas pelas empresas na busca de seus 

desenvolvimentos e recuperação do crescimento. 

 

Figura 4.7 – Quarta questão da pesquisa qualitativa geral: estratégias (longo prazo) 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Essas questões formaram a base da construção do instrumento de coleta dos 

dados e informações primárias nesse momento da pesquisa qualitativa geral. O 

questionário eletrônico (survey) se encontra no ANEXO C. A amostra foi fornecida 

pela CNI (vide ANEXO A) com respetivos nomes e endereços eletrônicos das pessoas 
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que deveriam participar. A FGV através do CELOG elaborou uma carta (vide ANEXO 

D) para comunicar e convidar os entrevistados que também foram contatos por 

telefone explicando do que se trataria a pesquisa. 

 

4.3.2.2 Pesquisa qualitativa em profundidade 

 

Esse momento da Etapa 2 do estudo contemplou o desenvolvimento de 

entrevistas pré-agendadas com experts12 sobre Supply Chain e executivos desse 

ramo de atividade. 

Os nomes dos participantes bem como suas empresas e respectivas 

ocupações foram preservadas nesse estudo. As entrevistas somaram 6 (seis) com 

sucesso de realização e significativa contribuição adicional ao estudo. 

O objetivo central aqui foi o de complementar as pesquisas anteriores, 

secundária e primária geral, com maiores detalhes das ações e consequências da 

pandemia nas cadeias de suprimentos e, também, melhor explorar os efeitos e 

iniciativas para o caso específico do mercado brasileiro. 

Para tanto, em decorrência do conteúdo das etapas anteriores, foi elaborado 

um questionário semiestruturado servindo como base na condução das entrevistas, 

com agendamentos firmados previamente e realização via plataforma digital, com 

duração média de uma hora. 

O roteiro de perguntas foi o seguinte: 

P1. Devido aos impactos causados pela pandemia, qual sua opinião sobre o que 

está de fato ocorrendo na sua cadeia de suprimentos? 

P2. Em função disso, o que você tem feito e ainda pretende fazer e por quê? 

P3. No entanto, o que os governos poderiam fazer para ajudar? 

P4. Como as cadeias de suprimentos irão se organizar de agora em diante? 

P5. Quais estratégias de curto e longo prazos que serão adotadas? 

P6. E sobre a atuação em mercados doméstico e global. Como fica esse arranjo? 

P7. Quanto de investimento adicional você já fez para resolver essa situação e 

quanto ainda pretende investir? 

                                                 
 
 
12 Profissionais brasileiros (3); israelense (1); norte americano (1); e espanhol (1). 
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Por fim, o objetivo desses levantamentos primários, tanto o survey geral quanto 

as entrevistas em profundidade, tiveram como principal motivador a obtenção de 

indicações e sinalizações de como as empresas estão enfrentando esse momento de 

crise mundial na saúde pública, que provocou diversos problemas e reações na 

operação e estratégias nas cadeias de valor. 

 

4.3.3 Etapa 3 – Resultados  

 

Nessa última etapa da metodologia da pesquisa, apresenta-se as principais 

análises e cruzamentos realizados nos resultados das etapas da pesquisa, ou seja, 

levantamento em fontes secundárias, retratando os trabalhos e estudos já realizados 

com a mesma similaridade temática desse nosso escopo e, os levantamentos em 

fontes primárias desenvolvidos na pesquisa survey geral e nas entrevistas em 

profundidade. 

Os esforços se concentraram na obtenção das principais evidências, 

proposições, indicações de estratégias de negócios e, nas ações de curto e longo 

prazos, visando mitigar os efeitos negativos da pandemia e riscos futuros. 

 
4.4 Análises e discussões 

 
Esse capítulo expõe as principais análises e cruzamentos realizados nos 

resultados das etapas da pesquisa, conforme definido na Etapa 3. 

A organização das análises foi alocada em 2 (dois) blocos contendo, no 

primeiro bloco das análises, os resultados dos levantamentos seletivos feitos nas 

fontes secundárias, e no segundo, os resultados referentes aos levantamentos 

primários, ao survey geral e uma síntese das entrevistas em profundidade. Em cada 

um desses blocos contém as análises referentes aos impactos e, ações de curto e 

longo prazos, bem como as estratégias adotadas ou sugeridas. No final do capítulo 

encontra-se uma breve análise cruzada dos levantamentos realizados. 

 

4.4.1   Bloco 1 – Análise dos levantamentos secundários 

 
4.4.1.1 Impactos 
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A própria Figura 4.3 reúne os impactos mais mencionados e analisados 

presentes nas fontes secundárias selecionadas, não necessariamente expostas em 

ordem crescente ou decrescente. Ali notamos que os problemas relacionados às 

operações logísticas, disrupção da cadeia de suprimentos e gerenciamento da rede 

de fornecedores, determinaram o principal grupo de impactos. Qualificação da mão-

de-obra, novas exigências de protocolos de higiene e problemas com fluxo de caixa 

fecharam os maiores impactos sofridos pelas empresas e relatados nas fontes 

secundárias pesquisadas. 

Com a propagação da pandemia a partir da China em novembro de 2019, e a 

sua chegada à Europa no início de 2020, vários governos adotaram políticas restritivas 

de mobilidade da população e consequente paralização da mão-de-obra produtiva 

geral. Essas duas adoções resultaram na imediata e abrupta suspensão das linhas de 

produção nas mais diversas cadeias produtivas, concomitantemente com todo o 

sistema de transportes de qualquer modal pelo mundo afora e, controverso 

fechamento de atividades “não essenciais”. 

Portos, aeroportos, alfândegas, pontos de hub logístico etc., sofreram também 

com paralizações, em um primeiro momento e posterior restrições de capacidade 

operacional, configurando-se na primeira grande onda de impacto global.  

Consequentemente e em efeito dominó, foram surgindo impactos em estoques 

de todo tipo de produtos semiacabados, matérias primas, componentes, produtos 

acabados, dentre outros, gerando desabastecimentos em vários canais de distribuição 

e em rupturas nas cadeias de suprimentos, tanto globais quanto regionais / locais, 

além da óbvia queda nas transações comerciais e de consumo. Esse efeito resultou-

se na segunda onda de impactos. 

Atrasos nas entregas, falta de mercadorias, ausência de previsibilidade, não 

cumprimento de acordos de níveis de serviços contratuais, problemas com 

despreparo dos prestadores de serviços e da grande maioria da mão-de-obra, 

dificuldades em gerir o fluxo de caixa, fragilidade na gestão dos fluxos dos bens e de 

integração entre os players das cadeias de suprimentos, e várias outras fraquezas, 

emergiram subitamente como os grandes e mais impactantes resultados da COVID-

19, nas operações cotidianas das empresas. 

A Figura 4.8 sintetiza o movimento das ondas de impactos provocados pela 

pandemia global.  
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Figura 4.8 – Ondas de impactos 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Soma-se a esses problemas a introdução igualmente repentina de novas, 

severas e distintas exigências nos protocolos de segurança e higiene em todos os 

elos dos fluxos logísticos globais e regionais.  

O movimento das ocorrências das ondas de impactos se deu de forma 

consecutiva, mas não necessariamente homogênea entre as diversas cadeias de 

suprimentos e países, podendo ter ocorrido alguns impactos em momentos distintos 

e diferentes graus de intensidade. 

Segundo Dib e Azouz (2020), em pesquisa com 1.181 entrevistados, 94% das 

empresas reportaram que sofreram algum tipo de ruptura em suas cadeias de 

suprimentos, onde, destes, 26% consideraram como sendo rupturas severas, 

sobretudo no setor de máquinas e equipamentos, seguido pelos setores de tecnologia, 

T.I. e telecomunicações e, energia. 

A Figura 4.9 apresenta o posicionamento e tipos dos mais frequentes 

problemas resultantes da pandemia nas cadeias de valor. 

 

Figura 4.9 – Posição dos impactos 

 
Fonte: adaptado de Gya et al. (2020). 
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No estudo de Gya et al. (2020), parcialmente sintetizado na Figura 4.9, os 

problemas diagnosticados revelaram as dificuldades que os gestores dessas cadeias 

de abastecimento enfrentaram e ainda enfrentam em função dos efeitos da pandemia 

nos seus respectivos negócios. Sobressai que, o elo das compras, isto é, fornecedores 

(em diversos níveis), foi o que registrou maiores apontamentos, 74%. 

Não obstante, o levantamento aqui efetuado e somando-se aos trabalhos de 

Gupta (2020), Queiroz et al. (2020), Telukdarie et al. (2020) e Abrão et al. (2020), 

corrobora-se o elo dos fornecedores como o de maior incidência de impactos ou 

aquele que mais sofreu. Para isso, criamos o Índice de Impactos (II), resultado da 

tabulação das frequências das citações em fontes secundárias sob similaridade 

temática e, com uma média em torno de 30 registros cada, considerou-se como base 

= 100.  

A linha vermelha da Figura 4.10, ilustra esse Índice de Impactos de 120,3 para 

o elo dos fornecedores, 94,3, para os distribuidores e 90,7 para os fabricantes. Isso 

aponta que, para os fornecedores, houve 20,3% a mais da média de menções acerca 

de impactos foram percebidos nesse elo. 

Para Assunção et al. (2020), o evento da COVID-19, praticamente atingiu todas 

as atividades chave da operação logística das empresas no mercado brasileiro, 

principalmente a gestão dos estoques, compras, transportes e gerenciamento de 

pedidos. Segundo o estudo, a atividade logística que mais sofreu os impactos da 

pandemia nas cadeias produtivas brasileiras foi o transporte, sobretudo aquele 

atrelado aos fluxos de importação e exportação. Quanto a demanda por frete no 

transporte rodoviário doméstico a queda foi de 39% para maio/2020, 

comparativamente no período anterior a pandemia. 

Por fim, ainda em termos de mercado brasileiro, o estudo realizado pela Oliver 

Wyman, em Abrão et al. (2020), expressou os possíveis impactos comerciais com o 

Brasil, de alguns países que representam mais de 50% das transações, em função de 

adotarem medidas restritivas locais. China, EUA e países da Europa Ocidental que 

possuem comércio com nosso país, tiveram perspectivas de diferentes impactos nos 

setores econômicos apresentados na Figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Possíveis impactos comerciais em cadeias produtivas brasileiras 

 
Fonte: adaptado de Abrão et al. (2020) 

 
Setores como os de sementes, oleaginosas e comunicação com a China, 

maquinário especializado e equipamentos de energia com os EUA e, produtos 

médicos, farmacêuticos e de ração animal com a Europa, merecem maior atenção, 

dado as suas respetivas magnitudes comerciais. 

Esses impactos gerados pela pandemia, dentre outros, aqui analisados, 

elucidaram as vulnerabilidades e fraquezas das cadeias de suprimentos no mundo e 

também no Brasil. Aspectos críticos relacionados à operação, integração, estratégia 

e adoção de tecnologias e forma adequadas de gestão, vieram à tona. 

A grande lição aqui é que a atividade da gestão das cadeias de suprimentos e 

de sua logística precisa sair do status gerencial de back office e assumir um assento 

no front office. Merece e necessita estar presente, integralmente, nas estratégias 

corporativas das empresas, como protagonista e não mais como mera coadjuvante. 

No período imediatamente posterior aos “fechamentos” dos mercados (três 

primeiros meses), registrou-se forte queda na demanda de uma forma geral, seguido 

pela oferta de mercadorias, mas no período seguinte a esse (após 4 a 5 meses) a 

dificuldade foi retomar às atividades fabris (horas extras eram impossíveis de serem 
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cumpridas) e de operação de transportes por restrições impostas aos trabalhadores e 

fortes requisitos de segurança e higiene, ou seja, faltou mão-de-obra. Já na “última 

perna” (last mile) da logística, houve um crescimento no setor de deliveries, 

destacadamente para as regiões urbanas. 

 

4.4.1.2 Ações e estratégias 

 

Em decorrência desses impactos e consequentes problemas revelados nas 

cadeias de suprimentos, diversas ações e respostas de curto e longo prazos foram 

adotadas pelas empresas. 

Em termos do Índice de Impactos que criamos para essa finalidade, as ações 

foram mais centradas no elo dos fabricantes / produtores com valor de 123,0, seguido 

pelo elo dos fabricantes com 106,3 e de 98,0 para a distribuição. 

Contraponto com os impactos onde a maior incidência havia sido percebida nos 

fornecedores (II = 120,3), pode determinar que foi a indústria quem tomou à frente, ou 

seja, ou elo responsável pelo produto acabado das cadeias de suprimentos foi aquele 

que mais prontamente reagiu ao momento de crise global. 

Essa pronta reação se deu mais intensamente nas providências relacionadas 

aos novos protocolos e exigências de higiene e saúde pública, visando atender as 

novas políticas estabelecidas e, melhorar o desempenho das atividades logísticas. 

No longo prazo, as medidas igualmente se concentraram com maior incidência 

nos fabricantes (II = 114,7), e foram relacionadas a busca pela maior agilidade nas 

cadeias de suprimentos, mas estabelecendo uma forte integração com o elo da 

distribuição.  

A Figura 4.11 reúne a representação gráfica da distribuição dos respectivos 

Índices de Impactos (II) ao longo da cadeia de suprimentos. É notória a intensidade 

dos impactos nos fornecedores e em menor grau nos produtores. Já para as ações, o 

quadro se inverte, cabendo à indústria o papel de protagonista, tanto nas respostas 

aos impactos quanto nas estratégias a serem adotadas. 

Quanto ao elo dos distribuidores / entrega, o aspecto mais significativo foi em 

relação à digitalização e agilidade, visando integrar-se melhor com usuários finais e 

proporcionar serviços mais rápidos. 
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Figura 4.11 – Índices de impactos na cadeia de suprimentos 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Em levantamento com mais de 1.100 executivos de supply chain na Europa e 

nos EUA mais de 55% consideraram avaliar a procura por novos fornecedores dentro 

de um ano e 62% no longo prazo (DIB; AZOUZ, 2020); destes 20% tentarão ter 

fornecedores dentro do próprio país e em relação às opções estratégicas de reshoring 

e nearshoring, menos de 15% avaliaram considerar a primeira opção e mais de 30% 

a segunda. 

Segundo levantamento feito pelo Gartner Group (2020; 2021), Kose et al. 

(2020) e Gordon (2020) com 260 líderes de cadeias de suprimentos globais, 33% 

pretendem deixar a China até 2023. O empecilho é o custo da mudança e a procura 

por tarifas adequadas. Segundo o estudo, nos últimos 10 anos, esse custo saltou de 

10% para 40% nas transações comerciais de suprimentos entre a China e os EUA. 

Outros países da Ásia (Vietnam), Austrália, México e Índia são opções para 

sedes de novas fábricas e Brasil também é considerado como um dos países atrativos 

(ABRÃO et al., 2020). 

O Grupo em outra pesquisa global com mais de 1.300 profissionais de supply 

chain, apontou que 87% responderam planejar investir em resiliência nas suas 

cadeias de suprimentos nos próximos dois anos e, 89% em agilidade. Em relação a 

posição de possuírem resiliência, 60% admitiram não estarem preparados para isso 

e, 45% dos clientes revelaram preferir ter preços baixos a ter produtos nacionais, 

especialmente para vestuário e varejistas. 

O fato de 60% dizer não estar preparados para a resiliência, traduz, 

basicamente, que o foco estava centrado na busca pela eficiência dos custos 

logísticos e não na resiliência. 
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Essa revelação reitera que a diferença entre os custos e eficiência continuará 

imperando como chave central nas avaliações de redesenho das redes de 

suprimentos globais. 

Ainda esse estudo mostrou que, 56% dos respondentes veem a automação 

como “habilitador” para fabricarem onshore de forma economicamente viável e 30%, 

consideram serem ‘mais regionais” nas localizações fabris. 

O levantamento do Instituto Capgemini em Gya et al. (2020) com mais de 1.000 

participantes globais de vários setores, apurou que os fornecedores em regime just-

in-time (JIT) sofrerão queda da ordem de 10%, como foco central no pós-Covid, ou 

seja, esse modus operandi que tinha 39% de intenções pré-Covid, passou para 29% 

em um horizonte de 3 anos, sinalizando a criação de estoques reguladores entre os 

elos da cadeia. E mais: 

 68% adaptarão seus modelos de negócios (maior agilidade e flexibilidade e 

estar mais próximo do consumidor final); 

 58% intensificarão o planejamento de contingenciamento dos riscos; 

 57% pretendem investir em resiliência nas cadeias de suprimentos; 

 54% focarão localizações “mais regionais”; e, 

 42% ampliarão suas bases de fornecedores. 

Mais de 1/3 disseram que os custos logísticos subirão dos patamares acima 

dos antes da pandemia e por isso, 61% centralizarão esforços na busca pela redução 

dos custos de matérias prima. 

O estudo ainda revelou que, 60% planejam elevar seus investimentos 

(acelerados pós-Covid) em digitalização nas cadeias de suprimentos, visando obter 

maior resiliência, traduzidos em: 

 58% em Automação; 

 49% em Robótica; 

 48% em IoT / sensores, e 

 47% em Inteligência artificial. 

Embora com percentuais diferentes entre os estudos pesquisados sobre as 

principais estratégias a serem adotadas desde então pelos executivos de supply 

chain, muitos (mínimo de 60% e até 87% dos respondentes) irão investir em ações 

que tragam maior resiliência para suas cadeias de suprimentos. 
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Para estes, a resiliência é entendida como: 

 Visibilidade – em toda cadeia de suprimentos e integrando seus elos; 

 Agilidade – velocidade em dar respostas e reconfigurar as operações; 

 Diversificação – base de fornecedores de mercadorias e de transportes;  

 Plano de contingenciamento – habilidade em antecipar crises / riscos. 

E aqui acrescentamos: 

 Incrementar a aplicação de tecnologias (digitalização) nos processos 

operacionais. 

Porém, ainda existem algumas barreiras para a implantação da resiliência nas 

empresas. Segundo o levantamento da Gartner Group com 1.340 entrevistados, os 

principais obstáculos identificados foram: 

 Complexidade do portfólio de produtos – 56% 

 Equilíbrio entre eficiência de custos e resiliência e mitigação de riscos – 54% 

 Estrutura organizacional voltada para os departamentos (silos) – 51% 

Particularmente no caso Brasil, Assunção et al. (2020) identificou que esse 

último obstáculo apontado acima, é um dos mais críticos para as empresas brasileiras. 

A ausência de uma visão e gestão sistêmica e flexível são os maiores óbices para a 

implantação de resiliência nas nossas cadeias de suprimentos. 

O contraponto dessas barreiras são as estratégias para se obter a resiliência e 

agilidade nas cadeias de suprimentos e, os resultados de 1.328 respondentes nesse 

sentido foram: 

 Profunda colaboração entre fornecedores e clientes – 77% 

 Diversidade na base de fornecedores (multisourcing) – 63% 

 Diversidade nos mercados (geograficamente) – 50% 

 Redesenho dos produtos (menor variedade e maior itens 

comuns/padronização) – 50% 

A final, a questão foi: e quem paga a conta? E as principais respostas dentre 

1.328 entrevistados foram: 

 Pela própria absorção pelo orçamento interno do supply chain – 75% 

 Pelo P&L dos acionistas – 50% 

 Pelos clientes e consumidores finais mediante elevação dos preços – 42%. 

O tempo dirá se essas respostas de intenção quanto à alocação das contas se 

concretizarão ou surgirão alternativas. 
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A consultoria Boston Consulting Group, por Aylor et al. (2020), mapeou 

(mercado norte-americano) alguns setores industriais e identificou quais cadeias de 

suprimentos seriam mais propensas às mudanças que outras, visando melhor e mais 

rapidamente se adaptar ao novo “normal” e condições de consumo. 

 

Figura 4.12 – Cadeias de suprimentos mais propensas às mudanças 

 
Fonte: BCG. 

 

A Figura 4.12, apresenta o resultado desse mapeamento onde, o eixo vertical 

representa o ímpeto para mudar traduzido pela alta dependência de importações, forte 

alianças com fornecedores locais relevantes e, exposição às restrições 

governamentais; já o eixo horizontal, mostra o tão quanto é fácil adaptar as respectivas 

cadeias de suprimentos. 

Nessa figura destacamos que a cadeia de moda e luxo é considerada de fácil 

adaptação, mas não tem ímpeto para tal; opostamente, biofarmacêuticos 

demonstraram ímpeto para mudança, mas são de difícil ajuste. As cadeias 

representativas dos setores de “cuidados com a saúde” são as que possuem mais 

ímpetos para as mudanças, mas em contrapartida, são de difíceis ajustes. Para os 
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bens de consumo, ocorre o oposto, ou seja, maior facilidade para ajuste e menor 

ímpeto para mudar. Em suma, todas elas dependem das características de seus 

mercados que atendem e de suas respectivas configurações. 

 

4.4.2  Bloco 2 – Análise dos levantamentos primários 

 

4.4.2.1 Impactos 

 

A Figura 4.13, ilustra a tabulação das respostas em relação aos impactos que 

as empresas brasileiras mais sofreram em decorrência da pandemia. 

  
Figura 4.13 – Respostas dos impactos 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Assim como nas análises globais realizadas nas fontes secundárias, acima de 

60% (chegando em 94%) registraram algum tipo de impacto / ruptura. As empresas 

aqui no Brasil também sentiram os reflexos nas suas atividades, sendo as operações 

logísticas aquelas que mais se abalaram. 

O percentual de 59% para rompimento da cadeia de suprimentos resultante do 

levantamento primário, em parte se justifica pelas características das cadeias daqui 

serem mais regionais e terem muitos fornecedores locais. Não nos esqueçamos que 

o Brasil possui mais de 3,5 milhões de micros, pequenas e médias empresas, o que 

determina uma base significativa de produtos e serviços fabricados localmente. 

Os três principais impactos aqui identificados – operações logísticas, 

rompimento da cadeia de suprimentos e gerenciamento da rede de fornecedores – 

foram exatamente os mesmos revelados nas pesquisas secundárias, o que sinaliza 

para uma certa uniformidade dos efeitos nas cadeias de forma global. 
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4.4.2.2 Ações e estratégias 

 

As Figuras 4.14 e 4.15 apresentam, respectivamente as ações de curto e longo 

prazos mencionados pelos respondentes da pesquisa geral primária.  

 

Figura 4.14 – Ações de curto prazo 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 4.15 – Ações de longo prazo 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

A busca pelo “fortalecimento e colaboração na rede de suprimentos” obteve 

elevada relevância nos resultados da pesquisa, como resposta imediata e de longo 

prazo. Esse é um fator determinante na relação entre os parceiros da cadeia e 

condição sine qua non para mitigar efeitos de crises. 
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Destaca-se que a ação de resposta “estabelecer uma cultura de gestão de 

riscos, conhecimento e de sistema de informação” – ingrediente indispensável para 

se obter resiliência nas cadeias – em ambas as respostas, de curto e longo prazos, 

registrou considerável importância por parte dos respondentes com 50% e de 60%, 

respectivamente. 

Uma das diferenças entre os levantamentos secundários e primários que 

chama a atenção é em relação a agilidade. Nas pesquisas secundárias a agilidade 

obteve maior peso nas ações de longo prazo e na primária, com participantes 

brasileiros, a agilidade teve sua representatividade invertida, procurou-se obtê-la no 

curto prazo. Um dos motivos para essa diferença pode ser o fato de que as cadeias 

de suprimentos aqui representadas, possuírem características e configurações 

operacionais que permitem ser mais ágeis no curto prazo e, no resto do mundo, uma 

provável maior dependência de outros mercados ou interdependência global maior, 

somente seja possível alcançar maior agilidade, no longo prazo. Isso também explica 

que por aqui, as ações referentes aos protocolos de higiene tenham obtido menor 

atenção, ou por já estarem com determinadas exigências em dia ou de fácil adaptação 

e, por também estarem mais regionalizadas. 

A Figura 4.16, resume as estratégias genéricas das empresas em função do 

evento da pandemia global e seus efeitos. Em termos de estratégias buscou-se, 

sobretudo, elucidar alguns aspectos relacionados à reorganização das cadeias de 

suprimentos, sob à luz das consequências dos impactos provocados pela pandemia 

nas empresas brasileiras. 

O que se nota de relevante é, que praticamente diante de todas as opções 

oferecidas, a motivação para mudança na configuração das cadeias de suprimentos 

é por manter o atual status quo, sempre indicando menções acima dos 25% (barras 

roxas), exceto para nearshoring, onde a intenção de colocá-la em prática é maior 

(mais de 30% na barra verde). 

Em contraponto a esse certo conservadorismo, mais de 30% (barras vermelhas 

e verdes) reforça a característica operacional mais regional, corroborando pelas 

respostas de quase 35% de intensificar sua atuação no mercado doméstico e regional. 

Essa posição não difere em muito onde cerca de 30% também pensam em buscar 

mais o nearshoring e mais de 42% novos fornecedores e 54% mais regional. 
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Figura 4.16 – Estratégias 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Em relação ao tema de reshoring, as respostas estão um pouco superior ao 

resto do mundo, onde menos de 15% pretendem mais fortemente agir nessa direção 

e mais de 15% sinalizaram considerar essa alternativa estratégica. Mais de um quarto 

dos participantes não tem intenção de efetuar essa reconfiguração de “retornar” ao 

país e, por volta de 10% pensam em não fazer essa mudança.  

Quase 30% optaram por ter menor interdependência global (barras azuis) e, 

consequentemente deverão buscar ou desenvolver novos fornecedores (para o 

mundo o resultado para isso foi de 42%). 

Como já foi aqui exposto, qualquer mudança que seja feita nas cadeias de 

suprimentos visando mitigar os riscos e melhor se preparar às crises, os custos 

deverão subir. Sob esse quadro o tema outsourcing aparece como opção para mais 

de 40% (barras vermelha e verde) para contrabalancear isso. Nas pesquisas 

secundárias foi revelado que para 58% realmente os custos deverão subir, 

principalmente na preparação das cadeias de suprimentos para obter maior grau de 

resiliência. 

Outras três medidas estratégicas foram tratadas de forma diferenciada, em 

função de suas relevâncias nas citações registradas pelos levantamentos 

secundários. São elas: resiliência, agilidade e visibilidade, como mostram, 

respectivamente, as Figuras 4.17, 4.18 e 4.19. 
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Figura 4.17 – Estratégia: resiliência 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Uma primeira observação dos resultados dessas três medidas estratégicas, 

registrou-se que há um perfeito alinhamento com os demais levantamentos em termos 

da conscientização das ações a serem praticadas para se obter maior resiliência nas 

cadeias de suprimentos. Reforça essa percepção quanto aos requisitos para tanto, a 

agilidade, a visibilidade e a maior base de fornecedores. Apenas a digitalização ficou 

abaixo (25%) dos apontamentos globais de 60%. 

É notória a representatividade e importância que tem a medida de “integrar as 

operações e melhorar a colaboração”. Especialmente para a visibilidade, ela é 

essencial, obtendo cerca de 80% de apontamentos, além de estar em primeiro lugar 

em todas as análises. 

 

Figura 4.18 – Estratégia: agilidade 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Sem integração e colaboração ao longo de toda cadeia de suprimentos, 

dificilmente haverá com sucesso, visibilidade, agilidade e, consequentemente, 

resiliência. Outra expressiva medida foi a “gestão integral dos riscos”, presente nas 

três medidas e entre as três primeiras posições. 

 

Figura 4.19 – Estratégia: visibilidade 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

A digitalização do processo de fabricação demonstrou-se ser um importante 

requisito para a medida de visibilidade, com 65% de respostas. Outras de considerável 

importância foram, diversificação da base de fornecedores, e ter fornecedores 

geograficamente mais próximos, em particular para a medida de Agilidade. 

 
 

4.5 Considerações finais e recomendações 

 

Ao longo do item anterior algumas considerações conclusivas foram 

destacadas tanto das pesquisas em fontes secundárias, quanto aquelas de fontes 

primárias. No entanto e, além disso, o estudo elucidou algumas reflexões que 

merecem ser mencionadas e, na medida do cabível, suas correspondentes 

recomendações. 

 

4.5.1 Cadeias de suprimentos curta e longas 

 

As cadeias de suprimentos consideradas mais longas, a questão da resiliência 

aumenta, pois os impactos de ruptura são maiores e mais evidentes. Em sendo crucial 
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para o crescimento econômico, geração de empregos e desenvolvimento de países 

de baixa renda, a resiliência também poderá afetar o destino de investimentos. Se por 

um lado os países em desenvolvimento poderão sofrer com menor atratividade para 

as empresas multinacionais, por outro, eles terão certa atratividade para aquelas 

cadeias que buscam fortalecer a resiliência na base de seus fornecedores, tornando-

a mais diversa. (CASELLA, 2020; UNCTAD, 2020). 

Para as cadeias mais curtas, podem ser rápidas em adotar plataformas digitais 

para integrar fabricação e distribuição de produtos e implantar novas soluções e 

serviços, melhorando seus desempenhos em relação às cadeias mais longas. (op. 

Cit.)  

Opostamente às cadeias mais longas, que têm maior complexidade 

operacional, vários fluxos de informações e financeiros, dispersões geográficas de 

instalações físicas etc., as mais curtas dispõem da proximidade como grande 

vantagem. Proximidade em termos de fuso horário, tempos de entregas, idiomas, 

aspectos financeiros e jurídicos regulatórios, câmbio e burocracias alfandegários etc. 

(ASSUNÇÃO et al., 2020). 

Na medida do possível, procurar estabelecer ou reforçar as alianças com 

cadeias mais curtas mostrou-se uma vantagem em tempos de crise e pandemia 

global, onde, sobretudo, os riscos são menores. 

 

4.5.2 Resiliência e Robustez 

 

Uma outra reflexão que emergiu do estudo foi a diferença entre uma cadeia de 

suprimento resiliente e uma robusta. 

Um apanhado das pesquisas aponta que uma cadeia resiliente é aquela que 

demonstra ter habilidade em retornar às condições operacionais consideradas 

normais dentro de um prazo aceitável após a sua disrupção; uma cadeia robusta é 

aquela que demonstra habilidade em manter as condições operacionais durante as 

crises. 

Mirodout (2020), sinaliza que “é um erro colocar todos os ovos em uma única 

cesta”, tratando-se de construir uma cadeia de suprimentos robusta imaginado ter 

fábricas e outras unidades significativas para um determinado supply chain, em locais 
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próximos. Caso venha a ter uma crise e ruptura nesse local, de nada adiantou a 

proximidade, todos sofrerão! 

O equilíbrio entre as distâncias geográficas é fundamental nessa estratégia 

pois, robustez implica em certo grau de redundância e, resiliência em velocidade em 

dar respostas. Essa crise demonstrou que algumas cadeias como de equipamentos 

médicos, de proteção industrial e sanitário e de alimentos, foram exemplos de bom 

grau de robustez. 

Visando antecipar ou mitigar os eventos disruptivos, é imperativo ter a 

visibilidade de toda a cadeia de suprimentos e essencialmente de seus níveis de 

estoque. Grandes empresas globais buscam desenvolver control towers (torres de 

controle) e sistemas de informação que procuram fornecer dados e informações em 

tempo real para os tomadores de decisão do supply chain. Essa é uma ferramenta 

indispensável para o gerenciamento dos riscos, independentemente da produção e 

do comprimento da cadeia de suprimentos. 

Em suma, para as cadeias de suprimentos de hoje em diante, resiliência é 

necessária, mas não suficiente. A robustez, entendida como a velocidade em dar 

respostas, precisa entrar no jogo. 

 

4.5.3 Eficiência dos custos e resiliência 

 

Se o modelo de produção enxuta tem trazido bons resultados para as empresas 

até então, com o advento da pandemia da Covid, esse modelo despertou certa 

desconfiança em termos do trade off entre eficiência dos custos e vulnerabilidade. 

A distinção entre as atividades em que o gerenciamento de riscos e a robustez 

seja prioritária, se faz necessária. A empresa Cisco teve pequena queda no seu 

faturamento em função do impacto do terremoto ocorrido no Japão em 2011. Através 

de seu Cisco Lean Model, a companhia efetivamente integrou e disseminou a cultura 

de consciência dos riscos em todos os elos e níveis da cadeia de suprimentos com 

mecanismos de resiliência e um índice do tipo Time to Recover para todos seus 

fornecedores (OCDE, 2020). 

Para Gartner Group, as pesquisas revelaram que um novo paradigma emergiu 

na logística, antes o grande trade off residia na busca pelo equilíbrio entre a eficiência 
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dos custos e o nível de serviço prestado, agora também entra em cena o trade off 

destes com a resiliência. Mais de 60% só focava no primeiro. 

Para Golgeci et al. (2020), no curto prazo essa “tensão” entre eficiência e 

resiliência ainda irá imperar nas empresas, principalmente aquelas que possuem suas 

cadeias de suprimentos mais longas. No longo prazo, novos mecanismos deverão ser 

desenvolvidos para acentuar esse ponto; mecanismos como modelos de informação 

e gestão provenientes de maior intensidade no uso de tecnologias, digitalização e 

visibilidade das cadeias.  

 

4.5.4 Relação com fornecedor  

 

Além dos desafios citados acima, a relação entre fornecedor e produtor, ou com 

cliente, já vinha sofrendo alterações antes da pandemia. Fatores como 

sustentabilidade, trabalho decente, confiança nos parâmetros operacionais e outros, 

serão a partir desse ano, nossos companheiros (ILO, 2020). 

Adoções de novas tecnologias, flexibilidade em adaptação às mudanças 

(incluindo novos padrões de consumo), agilidade em dar respostas (idem ao 

consumo), ciclos de produção menores, crescente responsabilidade social e 

conformidade com os protocolos de higiene e de saúde, comporão a nossa cesta de 

fatores que deverão estar presentes nos relacionamentos entre os elos das cadeias 

de suprimentos.  

Todavia, não somente nessa relação horizontal, mas do ponto de vista vertical 

também, as empresas precisarão se preparar para temas atrelados à mão-de-obra, 

que além da exigência por mais qualificação, questões como, absenteísmo, novos 

arranjos flexíveis de trabalho e alinhamento entre a tecnologia de informação e o 

suporte ao trabalho tanto individual quanto coletivo, de forma working from home e 

híbrida (KILPATRICK; BARTER, 2020) 

Por fim, as cadeias de suprimentos do Brasil possuem características diferentes 

das empresas globais, sobretudo em relação a sua maior regionalização, maior 

concentração no mercado doméstico e menor dependência de fornecedores globais.  

Esses impactos gerados pela pandemia deverão reforçar esse modus operandi 

de ser mais regional, ao menos, para os próximos dois anos, não deverão sofrer 

significativas alterações. 
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Todavia, essas mudanças vieram para ficar e foram aceleradas pelo episódio 

da pandemia, bem como foram antecipados e, também acelerados os investimentos; 

uso maior de tecnologia, maior busca pela eficiência, redução de riscos, maior controle 

operacional e dos custos, novos protocolos de higiene, dentre outras ações e medidas 

continuarão a ser as grandes protagonistas para o gerenciamento das cadeias de 

suprimentos tanto locais / regionais, quanto globais. 
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ANEXO A – Amostra de empresas 

 

 
 
  

SURVEY GERAL – setores e empresas (CNI)

• Bens de capital - METALÚRGICA MOR , AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL , BRAMETAL , SCHULZ , DOCOL METAIS SANITÁRIOS

• Bens de consumo - GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS, BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO, POLENGHI INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS,  CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETRÓPOLIS, FORNO DE MINAS ALIMENTOS , VICUNHA TÊXTIL

• Bens duráveis - ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS, INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA,  
MULTILASER INDUSTRIAL,  TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO

• Mecânico, metal e plástico - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS, FACCHINI, ZARAPLAST , AUTOMETAL , ASTRA SA INDUSTRIA 
E COMERCIO, KRONA TUBOS E CONEXÕES 

• Extrativismo e beneficiamento - SHELL BRASIL PETRÓLEO, EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO, MARINGÁ FERRO-LIGA,  TUPER, 
IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTRACAO DE MINERIOS 

• Químico e reciclável - INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE, RENNER SAYERLACK, CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE,  AIR 
LIQUIDE BRASIL,  DOVAC INDUSTRIA E COMERCIO 

• Papel e celulose - EDITORA FTD, CONFECÇÕES CAPRICHO , SONOCO DO BRASIL , SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA

• Têxtil e vestuário (dentro do país) - COTEMINAS, MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES, SELENE INDUSTRIA 
TEXTIL , GRENDENE

• Inteligência artificial e mecânico - AMBEV, BRF, INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA,  MARCOPOLO , 

MICHELIN AMERICA DO SUL, NATURA, PARANAPANEMA, RHODIA POLIAMIDA ESPECIALIDADES, KINROSS
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ANEXO B – Definições 

 

ENTENDIMENTO / REFERÊNCIAS DOS TERMOS UTILIZADOS 

Por se tratar de uma pesquisa dirigida à um público específico e tratando de um 

tema global, optamos por manter a originalidade de alguns termos. 

DIGITALIZAÇÃO: engloba a transformação de um modelo de negócio, automatizando 

processos e operações, permitindo uma maior visibilidade da cadeia e facilitando a 

“entrada-de-mercado” de bens e serviços até o consumidor final. 

INTERRUPÇÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO: refere-se ao ato de ruptura 

abrupta do processo contínuo ou dentro de certos parâmetros de normalidade, 

ocorrido em algum(s) estágio(s) ou atividades da cadeia, gerando efeitos negativos, 

normalmente não previstos e de duração incerta. 

OPERAÇÕES LOGÍSTICAS: é o processo de planejar, implementar e controlar o 

fluxo eficiente e com boa relação custo-benefício dos estoques de matérias primas, 

estoques em processo, produtos acabados e relativos fluxos de informações desde a 

origem até o ponto de consumo final, segundo os requisitos do consumidor (Council 

of Logistics Management). 

GESTÃO DA HIGIENE: envolve as atividades de planejar, implantar e controlar em 

todos os estágios das atividades logísticas, a adoção de protocolos sanitários e de 

saúde pública, existentes nos respectivos locais e em função das exigências de cada 

especificidade dos bens em questão. 

GERENCIAMENTO DA REDE DE FORNECIMENTO: é a gestão de todas as 

atividades associadas aos fluxos e transformação (produção) de bens, desde o 

estágio inicial até o usuário final incluindo os respectivos fluxos de informações 

(HANDFIELD; NICHOLS; 1999). 

RECURSOS HUMANOS e QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA: abrange os 

aspectos diretamente relacionados aos processos de seleção, treinamento, 

desenvolvimento e retenção de profissionais, com competências e princípios 

adequados e necessários às especificações técnicas demandadas pelas operações 

gerenciais. 
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FINANÇAS: trata-se da operação entre empresas e integração dos processos dos 

fluxos de informação e monetários, provendo serviços rápidos e seguros.  

COLABORAÇÃO DA REDE DE FORNECIMENTO: disseminação de conhecimentos, 

práticas de excelência, redução de redundâncias e de retrabalhos, padronizações 

compartilhadas etc. 

MELHORAR O DESEMPENHO DAS OPERAÇOES LOGÍSTICAS: maior integração 

dos estágios e elos da cadeia, reduzindo os tempos e prazos entre eles e diminuindo 

os custos envolvidos, visando uma maior eficiência e nível de serviço. 

AGILIDADE DA CADEIA DE ABASTECIMENTO: é a capacidade de responder 

rapidamente e adaptar às mudanças não esperadas na demanda e / ou oferta, 

mitigando os riscos de ruptura e, repondo a normalidade da operação e ajustando os 

prazos de atendimento. 

VISIBILIDADE DA CADEIA DE ABSTECIMENTO: envolve a transparência de todas 

as ações da cadeia, mediante o seu mapeamento, digitalização e compartilhamento. 

RESILIÊNCIA DA CADEIA DE ABASTECIMENTO: é a capacidade de adaptação de 

toda a cadeia diante de eventos inesperados, respondendo às rupturas e recuperar a 

continuidade da operação. 

RESHORING: é a ação de repatriar / realocar uma operação / fabricação ou um 

processo operacional que está sendo feita fora do país. 

NEARSHORING: refere-se a prática de transferir uma operação / fabricação para 

mais próximo – geograficamente / fuso horário igual - do local de origem. 

OUTSOURCING: prática de terceirização (transferir à terceiros) da operação total ou 

parcial. 

OFFSHORING:  trata-se da realocação / transferência de uma operação / fabricação 

ou um processo operacional para fora do país. 

INTERDEPENDÊNCIA GLOBAL: refere-se ao relacionamento liberal visando o 

desenvolvimento econômico e tecnológico entre nações. 

CADEIAS DE ABASTECIMENTO MAIS CURTAS: estruturas de configuração de 

poucos estágios com diferentes empresas e localizadas em locais mais próximos que 

a base considerada 
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CADEIAS DE ABASTECIMENTO MAIS LONGAS: estruturas de configuração de 

vários estágios com diferentes empresas e localizadas em diversos locais mais 

distantes que a base considerada. 

CADEIA DE ABASTECIMENTO DIVERSIFICADA: servir-se de vários fornecedores 

para um único tipo ou similar de bem ou matéria-prima, utilizados na cadeia de 

abastecimento. 

USO TIC: aplicação de tecnologias de informação e de comunicação (Sistemas 

integrados, ERP, IoT, etc) 
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ANEXO C – Questionário eletrônico 
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ANEXO D – Carta de apresentação 

 
Prezado ......., 
  
“A Confederação Nacional da Indústria-CNI, a Fundação Getulio Vargas-FGV e a 
TOTVS estabeleceram uma parceria para a realização de uma pesquisa exploratória 
acerca dos efeitos da pandemia do COVID-19 nas Cadeias Globais de Valor.  
  
A parceria se utiliza da expertise em pesquisa da FGV, através de sua Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo e do Centro de Estudos em Logística, para 
o levantamento e análise de informações que serão utilizadas pela CNI e TOTVS, para 
consecução de um dos seus propósitos principais: influenciar as esferas de atuação 
pública e privada para o desenvolvimento de políticas e estratégias efetivas que 
contribuam com a mitigação desses efeitos e elucidam novas e possíveis estratégias 
de desenvolvimento. 
  
Selecionamos uma amostra representativa de empresas a partir do banco de dados 
da CNI e da TOTVS, e a sua organização foi incluída nessa amostra. 
Destacamos que todo o processo de tratamento dos dados será feito de forma 
anônima e nenhuma informação ou dados serão fornecidos à terceiros, 
permanecendo em guarda pela FGV. 
  
  
Dessa forma e dada a importância de sua empresa, gostaríamos então de convidá-
los a participar dessa pesquisa. 
  
Você receberá um e-mail convite nos próximos dias, com um link para o 
questionário da pesquisa. Sua participação não levará mais do que 10 minutos, 
e será muito importante para que tenhamos a quantidade adequada de 
respostas para validarmos a amostra utilizada. 
  
Agradecemos antecipadamente e nos colocamos à disposição pelos contatos abaixo 
para esclarecer eventuais dúvidas. 
  
Professor:  José Bento - Professor da FGV e pesquisadores do FGV-CELOG 
Contatos: 11 - 9.8266.2540 ou pelo e-
mail: jose.bento.amaral@fgv.br ou celog@fgv.br 
 


