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Relatório SER 2016

• Urgência: “no time to waste”

– Esgotar recursos, pressão ambiental, 

tensões geopolíticas, riscos econômicos

• Governo tem um papel importante

• Prepara um programa nacional: 

– Setores fortes e com maiores riscos

– Definir agenda com metas e caminhos

– Resolver falhas no mercado / sistema

– Protocolo para avaliar politicas

– Apoio para formação de cadeias 



Por que na Holanda?

• Necessidade, entre outros: 

– André Kuipers: se todo mundo vivesse como nós na Holanda 

precisaríamos de 3.5 planetas Terra (caso Brasil: 1.8)

– Holanda importa 68% das matérias-primas

• P-M Mark Rutte (NL): Somos uma nação com pouca hierarquia, com 

recursos humanos altamente qualificados, alta taxa de 

empreendedorismo e as maiores taxas de coleta de resíduos do 

mundo” (na Holanda, 80% do lixo é reciclado e <1% acaba em aterros)

• País inovador, com excelente infraestrutura e indústria focada em 

sustentabilidade, forte em design e pesquisa



Implementar o programa



Setor financeiro envolvido

• Importância: reduzir dependência de 

matérias-primas (importadas) e produzir 

menos lixo

• Potencial: rendimento e empregos

• Valor social 5.2% do PIB, crescimento 

econômico 1.2% (cenário radical)

• Colaboração: modelos de negócios, 

produtos financeiros e análise de riscos



Economia Circular

“A economia circular é um sistema econômico e industrial com base na 

reutilização de produtos e matérias-primas, e na capacidade de 

restauração dos recursos naturais. Cadeias são fechadas e otimizadas, 

com produtos circulares e uso em cascata de recursos renováveis.”



Plataformas



Programa nacional: circular em 2050

2050: Economia 100% circular

• Eficiência no uso e reuso de matéria-prima, 

sem emissões danosas

• Extração renovável, evitando degradação do 

meio ambiente

• Design para reuso de produtos e materiais, 

com perda mínima de valor e emissões

Passo intermediário 2030:

• a redução de 50% no uso de matérias-

primas primárias (mineral, fóssil, metal)



Programa nacional: circular em 2050

Intervenções 

- Leis e regulações

- Incentivos a mercados

- Financiamento

- Conhecimento & Inovação

- Colaboração internacional

Setores

- Biomassa e alimentação

- Plásticos

- Indústria manufatureira

- Setor de construção

- Bens de consumo
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