
Impacto da COVID-19 
nas pequenas e 

médias indústrias

A pandemia de 
Coronavírus, que 
causa a COVID-19, 
trouxe muita 
incerteza à economia 
brasileira

Desde que os pri-
meiros casos apa-
receram no Brasil, 

os questionamentos sobre 
como agir em diversas áreas 
e setores têm sido grandes. 
Como proceder quanto à cir-
culação de pessoas? Como 
garantir os postos de traba-
lho em caso de paralisação 
total de empresas? Como 
continuar a movimentar a 
roda da economia em um 
período tão crítico?

Essas são algumas das 
perguntas que, até hoje, os 
especialistas, políticos, es-
tudiosos, médicos e diversos 
profissionais têm tentado 
responder. No que diz res-
peito ao setor industrial, 
principalmente na faixa em 
que se enquadram as pe-
quenas e médias empresas, 
é possível dizer que poucos 
dias de isolamento social e 
quarentena já foram o su-
ficiente para perceber que 
o ativo mais importante de 
uma empresa, as pessoas, 
não pode, de uma hora para 
outra, deixar de existir. 

Com a ordem de fecha-
mento de diversos esta-
belecimentos e orientação 
para que a população fique 
em casa, a economia parou, 
as atividades de indústrias 
e fábricas foram reduzidas, 
favorecendo a inadimplên-
cia das famílias. É possível 
dizer que, hoje, 70% das fa-
mílias brasileiras já sentem 
redução em suas rendas. 
Assim, o cenário para os 
próximos meses não parece 
promissor. Mesmo com to-
das as medidas anunciadas 
pelo governo, falta organi-
zação, controle das ações 

e informações completas 
acerca do respaldo para o 
empresariado.

O BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Econômico e Social) liberou 
um crédito de R$ 55 bilhões 
para serem divididos em 
diversas frentes. A linha vol-
tada para micro, pequenas e 
médias empresas prevê R$ 
5 bilhões para ampliação de 
crédito destinado a capital 
de giro, repassados por 
agentes financeiros, como 
Banco do Brasil, Bradesco 
e Itaú. Os empréstimos, 
segundo o BNDES, são vol-
tados para micro empresas 
que faturem até R$ 300 
milhões por ano. 

O limite é de R$ 70 mi-
lhões por empresa, contudo, 
muitos empresários ainda 
não conseguiram acesso a 
esse benefício. Essa falta de 
assistência, principalmente 
por parte das instituições 
financeiras, deve causar 
uma grande crise social, 
levando várias empresas 
ao fechamento precoce. Vi-
venciaremos momentos não 
esperados para este ano, que 
prometia um crescimento 
de cerca de 2,2%. Agora, o 
governo já zerou a projeção 
de crescimento do PIB (Pro-
duto Interno Bruto).

A expectativa é de que 
nos próximos dias haja um 
consenso entre Governo, 
autoridades ligadas à Saú-
de, órgãos competentes e 
instituições financeiras para 
que a economia não sofra 
um colapso e as empresas 
consigam, pelo menos por 
alguns meses, respirar com 
mais tranquilidade e fluxo 
de caixa. 

Muitos empregos depen-
dem do momento que esta-
mos vivendo, assim como a 
sobrevivência de diversas 
famílias. Tenhamos fé!

(*)  É diretor da Mundo Móveis, 
de Birigui.

Hugo Evandro Batista (*)
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D - Pesquisas Jurídicas
A Thomson Reuters, multinacional de tecnologia provedora de soluções 
Fiscais, Tributárias, Contábeis, Jurídicas e de Comércio Exterior, está 
disponibilizando neste mês de abril a plataforma Revista dos Tribunais 
Online de forma gratuita. Dessa maneira, os estudantes de Direito e ad-
vogados que antes tinham acesso aos materiais apenas nos escritórios e 
universidades agora poderão usufruir da ferramenta em casa, enquanto 
aguardam o fim do isolamento social por causa da Covid-19. Para ter 
acesso aos conteúdos, basta realizar o cadastro no portal com os dados 
do profissional, como número da OAB ou faculdade que cursa. Para ter 
acesso ao conteúdo: (http://www.thomsonreuters.com.br/pt/juridico/
revista-dos-tribunais-online/gratuidade.html). 

E - Protetores Faciais 
A Mondial, empresa brasileira e líder em vários segmentos de eletro-
domésticos portáteis, adaptou suas instalações e destinou parte da sua 
equipe para produzir e doar protetores faciais para médicos e demais 
profissionais da área. Unidade da Mondial na Bahia, localizada em 
Conceição do Jacuípe, parou linhas de produção de eletrodomésticos 
para se adaptar e iniciar a produção dos protetores faciais. Todas as 
recomendações do Ministério da Saúde foram atendidas na execução 
deste projeto, que foi desenvolvido  com a colaboração de integrantes 
do Instituto Recôncavo e da organização não-governamental e-NABLE 
Brasil. Outras informações: (www.emondial.com.br).

F - Sonhando com Viagens
A rede Decameron All Inclusive Hotels & Resorts, com unidades no 
Caribe e América do Sul, acaba de lançar a campanha de marketing 
“Estaremos aqui para você”, para incentivar os brasileiros a continuar 
sonhando com viagens, bem como se planejando. A primeira iniciativa é 
um vídeo disponibilizado em (https://youtu.be/wl542VUcKdI), que trans-
mite uma mensagem de esperança ao mesmo tempo em que incentiva 
as pessoas a respeitar o isolamento social para conter a propagação do 
Coronavírus. A rede está presente no México, Haiti, Jamaica, Panamá, 
Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador e Peru. Mais informações, 
no website (www.decameron.com).

A - Cadeia da Solidariedade
A Braskem se juntou a parceiros da cadeia da química e do plástico 
para doar materiais essenciais para o combate ao novo Coronavírus nos 
hospitais da rede pública. A resina termoplástica doada pode produzir 
mais de 60 milhões de máscaras ou mais de 1 milhão de aventais. Doará 
também material para fabricação de embalagens para 750 mil litros de 
álcool líquido e em gel, para mais de 500 mil almotolias (um tipo de 
frasco plástico para álcool em gel utilizado em hospitais), além de 10 mil 
caixas de hipoclorito para diluição ou uso como água sanitária e mais de 
150 mil sacos plásticos para lixo hospitalar. No mercado internacional, 
a Braskem está buscando respiradores para fornecer à rede pública.  

B - Cursos Gratuitos
A Samsung antecipou todos os cursos à distância oferecidos gratuita-
mente pela empresa por meio do programa Code IoT. Interessados em 
temas como programação, eletrônica básica, internet das coisas, entre 
outros, podem aproveitar o atual período de home office para estudar 
os seis cursos oferecidos pela plataforma. Realizados em parceria com o 
Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, os treinamentos online 
são direcionados ao público que busca inserção neste novo cenário de 
integração entre software e hardware. O Code IoT certifica ao final da 
grade de estudos os alunos que completarem todos os módulos, ofere-
cidos também em inglês e espanhol. Inscrições: (www.codeiot.org.br). 

C - Carregadores de Bateria 
A Fronius do Brasil, empresa de origem austríaca que, entre outros 
segmentos, se dedica a soluções inovadoras para Carregadores de Ba-
teria, automotivo e tracionário, traz ao Brasil seus novos carregadores 
de bateria Selectiva 4.0. Hoje disponíveis nas versões 2kW, 3kW, 8kW 
e 16kW, os modelos ganharão mais potência, com o lançamento dos 
carregadores de 18kW e 30kW, compatíveis com quase todos os tipos 
de bateria e agora também incluindo mais quatro modelos: CSM, Lead 
Crystal, Fast Charge e Lítio. Os carregadores Selectiva 4.0 transmitem 
dados e informações que permitem mais agilidade na gestão de cargas, 
potencializam o desempenho das baterias e melhoram os resultados da 
intralogística. Saiba mais em: (https://www.fronius.com/pt-br/brasil).

G - Mercado do E-commerce
Se a pandemia causada pelo novo Coronavírus trouxe impactos negativos 
para a maioria dos setores, não se pode dizer o mesmo das empresas que 
trabalham com o e-commerce. De acordo com a Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (Abcomm), as categorias Alimentos e Bebidas 
e Beleza e Saúde foram as que obtiveram maior aumento no número de 
transações (mais de 180%). O levantamento feito entre 24 de fevereiro 
e 18 de março apontou aumento de 111% nas compras online para itens 
da categoria de saúde; 83% de crescimento em produtos de beleza e 
perfumaria, e 80% a mais em compras feitas em supermercados, se 
comparados com o mesmo período de 2019.

H - Voluntário Digital
Em tempos difíceis, mais do que nunca a solidariedade se mostrou presente 
em nosso dia a dia. E para tornar mais acessível a conexão de pessoas que 
precisam de ajuda com aqueles que desejam ajudar, o HELPIE, criou uma 
seção para oferta de ações voluntárias. Essa opção "Voluntário Digital", foi 
pensada para esse período de quarentena, o interessado pode cadastrar 
uma forma de colaborar individualmente com alguém, seja para um bate-
-papo emocional por telefone, dar apoio logístico para os idosos que não 
podem sair de casa, fazer pequenos reparos, ou até oferecer orientações 
sobre como convencer amigos e familiares a levarem a sério as medidas 
de isolamento social e higienização. Saiba mais: (www.helpie.com.br).

I - Segurança na Internet
A Trend Micro disponibiliza gratuitamente para empresas e consumidores 
a sua solução de segurança para uso de internet Maximum Security por 
seis meses. O objetivo é contribuir para garantir a segurança on-line das 
informações e a proteção de ataques cibernéticos durante o trabalho 
remoto de profissionais e de usuários durante o surto da COVID-19. 
Dentre as funcionalidades disponíveis estão defesa contra ameaças da 
internet, como ransomware e outros perigos; proteção da privacidade, 
bloqueando sites perigosos que podem roubar dados pessoais; e pre-
venção a fraudes e golpes protegendo-os contra e-mails de phishing. 
Mais informações: (https://www.trendmicro.com/pt_br/business.html).

J - Incentivo ao Empreendedor
Pensando em diminuir o impacto econômico causado pelo avanço do novo 
Coronavírus no país, a ACE (http://app.acestartups.com.br/go), empresa 
de inovação, conhecida por ajudar empreendedores a transformar suas 
startups em negócios de classe mundial, disponibiliza de forma gratuita 
e online todo o seu conteúdo de aceleração, desenvolvido com a exper-
tise de já ter acelerado mais de 400 startups. A plataforma permite que 
os empreendedores, tenham acesso a um ecossistema completo, com 
conteúdo de alto impacto  e com resultados comprovados, adaptados 
às realidades das startups que mais crescem no Brasil. 

Atividade do 
comércio caiu 16,2% 
em março 

A atividade do comércio 
em março teve a maior que-
da no comparativo mensal 
da série histórica, iniciada 
em 2000. A redução foi de 
16,2%, na comparação com 
fevereiro, feitos os devidos 
ajustes sazonais, segundo o 
Indicador de Atividade do 
Comércio da Serasa Expe-
rian. Clique aqui e confira 
os dados. O economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
diz que este movimento 
era esperado e que deve 
ser uma tendência para os 
próximos meses.

“Com as pessoas ficando 
mais em casa e muitas lojas 
físicas fechadas, cai auto-
maticamente o consumo de 
itens, principalmente os não 
essenciais, como Veículos 
e Materiais de Constru-
ção, que apresentaram a 
maior retração em março. 
Na contramão estão áreas 
essenciais, como Super-
mercados e Combustíveis, 
cujo impacto foi menor pelo 
consumo e necessidade de 
abastecimento das cidades”.

Todos os setores regis-
traram declínio na variação 
mensal, sendo os mais signi-
ficativos naqueles em que a 
compra pode ser postergada 
– Veículos, Motos e Peças 
(-23,1%) e Materiais de Cons-
trução (-21,9%). Combustí-
veis e Lubrificantes tiveram a 
menor diferença com relação 
a fevereiro/20, com -5,5% (AI/
SerasaExperian).

O Indicador Antecedente 
de Emprego (IAEmp) da 
Fundação Getulio Vargas caiu 
9,4 pontos em março para 82,6 
pontos, menor nível desde 
junho de 2016 (82,2 pontos). 
Apesar da queda, o resultado 

trimestral é 1,0 ponto superior 
ao trimestre anterior. Em mé-
dias móveis trimestrais, o in-
dicador interrompe trajetória 
positiva ao recuar 2,4 pontos 
em relação a fevereiro. 

"O resultado de março 

mostra os primeiros efeitos 
da pandemia de Coronaví-
rus na perspectiva sobre o 
mercado de trabalho. Essa 
foi a segunda maior queda 
da série histórica, ficando 
atrás apenas da ocorrida na 

crise de 2008-09. O cenário 
negativo deve persistir nos 
próximos meses, conside-
rando o crescente aumento 
de incerteza no país", afirma 
Rodolpho Tobler, economista 
da FGV IBRE.

Com a crise do Coro-
navírus, a Confede-
ração Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) estima 
que as vendas da Páscoa 
em 2020, uma das mais 
importantes datas do co-
mércio brasileiro, registrem 
uma queda histórica de 
31,6% em relação a 2019, 
o que representaria uma 
perda de R$ 738 milhões. 
De acordo com o estudo, o 
faturamento do varejo deve 
alcançar R$ 1,598 bilhões 
esse ano, contra R$ 2,336 
bi no período passado.

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
o cenário, inimaginável no 

O cenário, inimaginável no início do ano, é resultado das 
restrições ao consumo impostas pelo isolamento social.
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A economia chinesa deve 
retomar 100% do ritmo de 
produção já no início de abril, 
mesmo levando em conta 
a dependência da cadeia 
chinesa de eletrônicos de 
itens importados de Japão e 
Coreia, países que ainda de-
vem levar mais duas semanas 
para retomar plenamente sua 
capacidade produtiva. 

É o que revela o estudo 
"Perspectivas do desenvol-
vimento econômico chinês 
pós-Covid-19 e impactos para 
a economia brasileira", elabo-
rado pela Inovasia Consulting 
para dimensionar os efeitos 
da pandemia de Coronavírus 
na economia chinesa e seus 
desdobramentos no Brasil. A 
pesquisa foi conduzida entre 
os meses de fevereiro e mar-
ço com entrevistas colhidas 
na China e uso de dados da 
Universidade de Tsinghua 
e do Escritório Nacional de 
Estatísticas da China. 

"Embora as condições sani-
tárias para a produção local 
tenham se reestabelecido 
na China, o setor privado 
local aguarda a definição de 
políticas anticíclicas inter-
nacionais, para fazer novos 

Governo chinês deve anunciar um agressivo plano de estímulo 
ao consumo e investimentos.
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CNC projeta queda de 
R$ 738 milhões nas vendas da Páscoa
Os efeitos da pandemia de Covid-19 restringiram dramaticamente o fluxo de consumidores nas lojas

economista da CNC respon-
sável pelo trabalho, chama 
atenção para o aumento 
do dólar e a aversão ao 
crédito, por parte do con-
sumidor, para o consumo 
dos produtos considerados 
não essenciais, por mais 
que sejam fatores que, 
normalmente, não ajudem 
a alavancar a renda. "Estes 
acabam sendo problemas 
de menor magnitude perto 
dos efeitos negativos que a 
crise deverá provocar sobre 
o mercado de trabalho e, 
consequentemente, sobre 
a confiança dos consumido-
res quanto ao consumo não 
essencial", conclui (Gecom/
CNC).

início do ano, é resultado 
das restrições ao consumo 
impostas pelo isolamento 
social. "Os efeitos da pande-
mia de Covid-19 restringiram 
dramaticamente o fluxo de 
consumidores nas lojas. Há 

registro de quedas de 35% no 
comércio de rua e de 50% nos 
shopping centers ao longo 
do mês passado (março)", 
destaca.

Com relação aos impactos 
econômicos, Fabio Bentes, 

O desenvolvimento econômico 
chinês pós-Covid-19

investimentos, pois há o te-
mor de que o achatamento 
na demanda externa seja pro-
longado. Do ponto de vista do 
mercado interno, porém, há 
confiança de que a Assembleia 
do Povo anuncie um agressivo 
plano de estímulo ao consumo 
e investimentos, já no início de 
abril", afirma Felipe Zmoginski, 
coordenador do estudo e sócio 
da Inovasia. 

Sobre o Brasil, o relatório 
revela que a demanda por 
commodities minerais (ferro) 
e agrícolas (carne e soja) con-
tinuará aquecida, em função da 
ativação de 11 mil obras estra-
tégicas de infraestrutura e da 

grande competitividade dos 
grãos brasileiros. A incerteza 
de agentes privados chineses 
sobre o apetite do Ocidente 
por bens de consumo em 
2020 mantém as fábricas de 
componentes dos setores de 
motos, carros e de eletrônicos 
em compasso de espera, o que 
pode afetar o abastecimento 
de peças para polos fabris 
brasileiros. 

O objetivo do estudo é tra-
zer mais informações sobre a 
economia chinesa e servir de 
apoio à tomada de decisões 
dos executivos brasileiros. 
Fonte: (www.inovasia.com.
br).

Taxa de 
desemprego


