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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Resiliência e novos modelos 
de negócios em Caxias do Sul

OBJETIVO:

O presente estudo objetiva compreender 

as diferentes definições de resiliência e 

desenvolver uma análise sobre o cenário 

atual de Caxias do Sul. Além disso, busca-

se descobrir como Caxias do Sul pode 

fomentar novos modelos de negócios, 

utilizando as capacidades dinâmicas 

instaladas.

INTRODUÇÃO:

O conceito de resiliência refere-se à habilidade de uma empresa/sistema/cidade para 

conservar-se e crescer diante de mudanças turbulentas. É garantir que uma organização 

ainda seja capaz de alcançar seus propósitos principais diante das adversidades, antes e 

depois. Resiliência trata-se de reconstruir melhor e também de transformar, exigindo 

atualização e criatividade (Maguire, Cartwright 2008).  

A pesquisa é de natureza qualitativa, e metodologicamente é realizado um estudo de caso 

em Caxias do Sul, sobre a crise que está enfrentando no momento presente. 

METODOLOGIA:

A pesquisa é de natureza qualitativa, e metodologicamente é realizado um estudo de caso 

em Caxias do Sul, sobre a crise que está enfrentando no momento presente. 

Como fundamentação teórica foram utilizadas principalmente o artigo seminal: ''The 

economic resilience of regions: towards an evolutionary approach'' de James Simmie e Ron 

Martin e o livro ''The Rise and Fall of Urban Economies: Lessons from San Francisco and Los 

Angeles'' de Michael Storper, Thomas Kemeny, Naji Makarem, e Taner Osman. 

DISCUSSÃO:

Nos dias atuais, há crescentes dificuldades econômicas, ambientais, sociais e incertezas que 

causam perturbação e descontinuidades para as organizações (Burnard, Bhamra 2011). 

Apesar de existir algumas perturbações, as organizações se esforçam e se adaptam para 

crescer, mesmo existindo problemas causados   pelo homem ou natureza (cf. Stephenson et al. 

2010). A resiliência é aperfeiçoada através das diferentes economias locais e altos volumes 

econômicos. Empresas com maiores volumes econômicos antes de um desastre 

proporcionam uma melhor recuperação, enquanto empresas com condições econômicas 

desfavoráveis   antes de um desastre têm maior instabilidade.

RESULTADOS:

Como resultado, analisando as estratégias usadas em crises anteriores, notou-se que existe uma 

semelhança entre a crise de 2008 e a de 2020. Os trabalhadores buscaram mais conhecimento e 

qualificação nessa fase e voltaram mais escolarizados. Em 2020, a situação percebida é similar. Os 

trabalhadores buscam mais conhecimento, principalmente através de cursos e ferramentas online. 

Sabe-se que a rede online está crescendo cada vez mais, em especial negócios como e-commerce de 

roupas, objetos de decoração e plataformas para reuniões. A crise de 2008 reduziu a quantidade de 

postos de trabalho e os salários médios foram reduzidos. Enquanto em setembro/2008 o salário médio 

era 2,02 salários mínimos em março/2009 foi de 1,8 salários mínimos que representou uma variação 

negativa de 20%.  Em Caxias do Sul, somente no mês de abril 5.231 postos de trabalho foram fechados, no 

mês de maio 2.963 e em junho, 3.459. 

organizações
resilientes

São as organizações 

capazes de perdurar ao 

longo do tempo diante de 

algum problema.

São importantes tanto para 

a viabilidade contínua da 

economia, como para a 

comunidade, gerando uma 

sociedade que seja 

resiliente.

resiliência

A resiliência aumenta a 

percepção sobre o 

ambiente operacional de 

uma organização, e 

também oferece para uma 

organização a habilidade 

de resolver ameaças e 

desafios em busca de um 

futuro melhor (McManus, 

2008). 

Resiliência trata-se de 

reconstruir melhor e 

também de transformar, 

exigindo atualização e 

criatividade (Maguire, 

Cartwright 2008).  
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As medidas mais utilizadas  seguem sendo a suspensão do contrato de trabalho e a redução de 

25% da jornada, e depois 50%. Já a redução de 70% é a que apresenta a menor adesão.
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Foi realizado um levantamento pelo SIMECS, nos meses 

de maio, junho e agosto de 2020 sobre a retomada das

empresas.

A maior parte das empresas segue trabalhando, seja

com 50% da capacidade seja com parte significativa

dos funcionários em regime de home office. 
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bebidas

móveis e decoração

supermercado

setor de moda

23,61 %

93,08 %

78,90 %

34,44  %

18,38 %

Fonte: Valor Investe Globo

TABELA 01:
Aumento das vendas online

De março até maio de 2020 mais de 100 mil 

lojas aderiram às vendas pelo comércio 

eletrônico para continuar vendendo e 

mantendo-se no mercado. O setor que mais 

aumentou suas vendas foi o de calçados, em 

seguida o de bebidas.

TABELA 02:
Postos de trabalhos fechados

Fonte: SIMECS
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