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Panorama general del país



Creixement econòmic

2018

1,1%

2019

1,1%

2020

?

PIB (PPP) 3.365.343 M$
Agricultura 6,6%

Indústria 20,7%
Serveis 72,7%

PIB per càpita (PPP) 16.154,3 $ (e)

Inflació 3,7%

Taxa d’atur 12,3%

Deute públic 84,0% del PIB

Balança compte 
corrent

-0,8% del PIB (e)

Risc creditici BB-

Doing Business 109/190

Superfície 8.515.770 km2

Població 208,3 milions de 
persones (e)

Densitat de població 25,0 hab. /km2

Idioma Portuguès (oficial)
Moneda Real, 1 EUR = 4,38 BRL

(29/04/2019)
Esperança de vida 74,3 anys

Religió Catòlica romana 
(64,6%)

Protestant (22,2%)
Cap (8,0%)

Taxa d’alfabetització + 
15 anys      

92,1% (2015)

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg
(e) estimació

Brasil

Dades Generals

Quadre Macroeconòmic
2018 - 2020

Aeroports 698
Aeroport principal Guarulhos International 

Airport
Xarxa ferroviària 29.850 km

Carreteres 1.580.964 km
Ports principals Belem, Paranagua, Rio 

Grande, Rio de Janeiro, 
Santos, Sao Sebastiao, 

Tubarao

Infraestructures



Situació del país respecte a la Covid-19

Font: http://w
w

w
.conass.org.br/painelconasscovid19 (26/10/2020 a les 18:00)



Iniciatives del sector públic



Sector Públic – Quadre General

• Inversions previstes en tractament de residus i sanejament bàsic.
• 6è país més poblat i 8ª economia més gran del món.
• 76è país en renda per càpita i 79è en Desenvolupament Humà

• Foment de l’ús d’energies renovables (eòlica, solar, biomassa, biogàs)
• Prohibicions de certs productes descartables: bosses de plàstic, canyetes 

per a begudes, etc.
• Suport a la recerca i subvencions a start-ups.
• Prioritat en la compra pública de productes amb segell verd.

• Assignatura pendent: reforma tributària que permeti els productes 
reciclats competir en peu d’igualtat amb altres matèries primeres



EL REPTE DEL SANEJAMENT BÀSIC
NOU MARC REGULATORI DEL SANEJAMENT BÀSIC
(aprovat al Congrés el 24/06/2020). L’Agència Nacional 
d’Aigües (ANA) es dota de poder per homogeneïtzar la 
normativa técnica i les tarifes a tot el país.

OBJECTIU: Universalitzar els serveis de distribució 
d’aigua, clavegueram i tractament d’aigües residuals fins 
2033.

INVERSIÓ PREVISTA: R$ 500 – 700 mil milions.

PREVISIÓ D’ENTRADA DE CAPITAL PRIVAT, mitjançant 
venda d’empreses públiques, concessions i PPPs. 
Actualment menys del 5% de l’activitat del sector està 
en mans privades.

FOMENT DE CONSORCIS DE MUNICIPIS, per a la 
licitació dels serveis de sanejament bàsic i recollida de 
residus.



Tractament de residus

Al 2017 el 40% de la població brasilera 
(c. 84 milions) no disposava d’abocadors 
per a un adequat tractament de les 
deixalles.
Font: https://www.saneamentobasico.com.br/lixoes-aterros-sanitarios-desafio/

Al 2018, els abocadors brasilers reberen 
42 milions de tones de residus sòlids, 
que servirem per generar 4.200 milions 
de Nm3 de biogás.
Font: https://abiogas.org.br/infograficos-abiogas-abrelpe-rsu/
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Biocombustibles - Renovabio

• Renovabio és una iniciativa pública per promoure l’ús de 
biocombustibles. El programa té tres eixos principals: 

• Objectius de descarbonització
• Certificats de producció de biocombustible
• Crèdits de descarbonització (CBIO). 
Source: https://www.novacana.com/n/industria/usinas/adecoagro-primeira-vender-cbios-100-titulos-vendidos-r-50-cada-150620

• Amb el programa Renovabio, l’Empresa de Recerca Energètica 
(EPE) preveu inversions en el sector de biocombustibles de R$ 
1.000 milions (c. 150 milions d’euros) fins al 2030.

Sources: http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/acoes-e-programas/programas/renovabio

http://www.anp.gov.br/producao-de-biocombustiveis/renovabio
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L’economia circular al Brasil
Aspectes acadèmics i iniciatives 
del sector privat



SISTEMA DE 
L’ECONOMIA 

CIRCULAR

Font: Ellen MacArthur Foundation & CE100 Brasil



Economia Circular – Modelo FIESP



Principals eixos de l’economia circular

• Agricultura i Actius de la biodiversitat
• Models de negoci regeneratius
• Biointel.ligència i ús de les TIC (big data, blockchain...)
• Agricultura de precisió

• Edificis i Construcció
• Flexibilitat i modularitat per evitar desperdicis
• Innovació i models disruptius

• Equips electroelectrònics
• Infraestructura de cicle revers
• Integració del sector informal de l’economia
• Nous models de negocis més basats en el servei
• Disseny de producte segons l’economia circular



Exemples del Sector Privat

• Embalatges
• Materials orgànics (bioembalatges)

• Oka Bioembalagens – Fibra de fécula de mandioca

• Tèxtil
• WeUse – Start-up que fomenta l’ús en lloc de la compra de roba

• Traçabilitat de residus
• Devolva – Certificació d’origen de productes reciclats

• Reciclatge de neumàtics
• Retrofit

• Rehabilitació arquitectònica
• La Casa Circular (Cradle to Cradle)

• Actualització d’equipaments industrials



Com operar al Brasil



Com Operar al Brasil?

Joint-venture

Fusions i
Adquisicions

Greenfield





Our Barcelona Office:

Tel. +34 934 767 287
info.accio@gencat.cat

@accio_cat

Josep M Buades
Director OECI São Paulo
Tel.: +5511 982360020
jbuades@catalonia.com


