
Expectativa para o 
crescimento econômico 

do Brasil para 2020

O relatório Focus 
trouxe uma 
expectativa de que a 
economia brasileira 
encolherá 1,18% 
contra uma queda 
de apenas 0,48% da 
semana passada

Infelizmente, a tendên-
cia é que nas próximas 
semanas esse indicador 

fique ainda mais negativo, 
pois nem todos os analistas 
atualizaram as suas proje-
ções. Estamos enfrentando 
uma crise inédita, em que 
é difícil dimensionar (i) o 
tempo de quarentena (ii) 
como vai ser a flexibilização 
do isolamento e (iii) qual 
vai ser a velocidade de re-
cuperação econômica. Na 
última pandemia, a do vírus 
H1N1, o mundo estava mais 
preparado. 

Já havia um medicamento 
que ajudava no tratamento 
dos casos graves, o Tamiflu, 
e os sistemas nacionais de 
saúde puderam responder 
ao aumento de internações. 
E no ano seguinte, a vacina 
contra a Influenza ampliou 
a sua cobertura virótica 
incorporando o H1N1. Nes-
sa pandemia da Covid-19, 
não há (até o momento) 
um medicamento com-
provadamente eficaz e os 
pacientes graves costumam 
ficar muito tempo nas UTIs 
fazendo uso intensivo de 
respiradores hospitalares. 

Essa é a grande preocu-
pação dos profissionais de 
saúde, pois a capacidade 
instalada de hospitais, o 
número de profissionais 
de saúde e os estoques 
de materiais básicos de 
proteção pessoal ficarão 
comprometidos se não 
houver nenhuma medida 
que diminua o ritmo de 
contaminação. Daí, a res-
posta da área médica é de 
impor medidas drásticas 
de isolamento social, di-
minuindo a circulação de 
pessoas e paralisando em 
grande parte a atividade 
econômica. 

Alguns países tentaram 
evitar a quarentena para 
manter a economia fun-
cionando, mas foram pou-
quíssimos países que con-
seguiram. Talvez o quadro 

mais dramático seja o da 
Lombardia, no norte da 
Itália, onde o prefeito pediu 
desculpas à população e 
se arrependeu de não ter 
adotado a quarentena mais 
cedo. Pois, ao tentar manter 
a economia funcionando, 
ele acabou tendo mais in-
fectados e mais mortos sem 
ter se livrado da recessão, 
ou talvez até piorado a 
recessão. 

O impacto na economia 
depende de como reagire-
mos à pandemia e quais no-
vas informações positivas 
e negativas chegarão. As 
projeções vão de uma que-
da de 1 a 6% no crescimento 
do PIB nesse ano. Como 
essa crise atinge o país no 
início do ano, acredito que 
estamos mais próximos do 
pior cenário. 

Em compensação, o ano 
de 2021 deve ter um cres-
cimento acima de 3%, 
assumindo uma recupe-
ração cíclica somada a um 
novo ciclo de crescimento 
sustentável baseado nas 
reformas econômicas apro-
vadas recentemente (pre-
vidência e trabalhista), as 
que estão em discussão no 
congresso (plano Mansueto 
e PEC emergencial) e as 
que deverão ser debatidas 
e implementadas até 2021, 
como a reforma tributária 
e flexibilização do orça-
mento. 

Talvez tenhamos nesse 
ano "a pior recessão da 
história", mas dessa vez não 
foi culpa de nenhum plano 
econômico mal concebi-
do, todos os países foram 
impactados em maior ou 
menor grau. De qualquer 
forma, não podemos abrir 
mão de nossas conquistas 
do ponto de vista de política 
econômica, com uma taxa 
de inflação e taxa de juros 
historicamente baixas e, 
principalmente, gastos do 
governo sob controle e com 
trajetória sustentável. 

Com essas "âncoras de 
credibilidade" o Brasil 
poderá sair da crise e 
apresentar um crescimento 
econômico mais robusto e 
menos volátil no futuro. 
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D - Jogos de Tabuleiro
A Galápagos Jogos - principal editora de jogos modernos de tabuleiro 
e cartas no Brasil - lançou uma página com diversos conteúdos e ativi-
dades para crianças. O conteúdo inclui desenhos para pintar, jogo dos 
7 erros, ligue os pontos, exercícios de criação de histórias, atividades 
educativas, recorte-e-cole e diversos outros, todos inspirados nos títulos 
de sucesso da editora. Também, jogos de tabuleiro e cartas infantis no 
formato Imprima & Jogue, incluindo os queridinhos Dixit, Timeline, 
Black Stories Júnior e Combo Color. A página pode ser acessada em: 
(https://bit.ly/2xYfcZ9).

E - Cursos Gratuitos do BID 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vem transfor-
mando as experiências adquiridas, no âmbito das operações que 
financia e dos estudos que desenvolve em cursos online para o 
Brasil e toda a região, tanto sob o formato de Massive Open Online 
Courses, quanto cursos online com tutores, com turmas menores.  
São cinco oportunidades para que profissionais possam avançar em 
suas carreiras: Gestão de riscos em projetos; Gestão de projetos de 
desenvolvimento; Economia Digital; Consultas públicas significativas; 
e Princípios para a revisão de avaliação de impacto ambiental. Saiba 
mais: (https://www.iadb.org/pt).     

F - Patrocinador Máster 
A torcida são-paulina ganhou um motivo para comemorar neste perí-
odo atípico do futebol brasileiro. O Banco Inter, patrocinador máster 
do São Paulo Futebol Clube, anunciou que renovará a parceria com 
o clube até o fim do mandato da atual gestão. O maior destaque da 
parceria tem sido uma Conta Digital exclusiva, que leva o nome e 
as cores do clube e já conta com 500 mil correntistas. Mais do que a 
personalização, a conta também é uma fonte de receita para o clube, 
que recebe 50% do resultado gerado pelas compras feitas com o 
"Cartão Morumbi". 

A - Vagas no Boticário
Olhando constantemente para o futuro, o Grupo Boticário está ampliando 
sua equipe de profissionais em tecnologia. São 76 vagas para diferentes 
postos de trabalho na área, distribuídas em Curitiba e São Paulo. Os 
profissionais deverão colaborar no desenvolvimento de produtos digitais 
para toda a cadeia, da indústria às lojas. Em virtude das necessárias 
restrições à circulação de pessoas em todo o Brasil, o processo de sele-
ção e as entrevistas serão conduzidas virtualmente. Para se inscrever, 
acesse (www.eufacobonito.com.br) e se candidate até o próximo dia 30. 

B - Direitos Autorais
Oito associações que fazem a gestão coletiva da música no Brasil decidiram 
ajudar artistas e compositores profissionais que foram impactados por 
cancelamento de shows e apresentações em estabelecimentos fechados 
em razão da pandemia de Coronavírus. A ajuda, no total de R$ 14 milhões, 
será viabilizada por meio de um adiantamento, em dinheiro, dos valores 
referentes a direitos autorais. A medida emergencial vai atender 22 mil 
profissionais, entre músicos, compositores e intérpretes de todo o país. 
Serão contemplados titulares de direitos autorais com rendimentos com 
rendimento médio anual, nos últimos três anos, entre R$ 500 e R$ 12 
mil, em uma faixa; e entre R$ 12 mil e R$ 36 mil em outra faixa.

C - Desafios da Empresa
No intuito de ajudar, a Palas, consultoria de inovação e gestão, está 
lançando o Help!, programa que vai selecionar uma empresa para uma 
consultoria gratuita. Durante quatro semanas, uma equipe de consultores 
irá ajudar esta empresa a analisar seus riscos e oportunidades, além de 
ensiná-la sobre mindset da inovação, o desafio da liderança e o funil da 
inovação. Interessados devem acessar o formulário de inscrição em: 
(https://bit.ly/2RkpJoi). É preciso listar quais os maiores desafios da 
empresa frente à pandemia; que medidas já foram adotadas; e como a 
Palas pode ajudá-la. A empresa escolhida será aquela com maior potencial 
de adesão ao programa de inovação.

G - Compra do Ano
A Mitsubishi Pajero Sport, modelo que sintetiza toda a proposta de tecnologia, 
luxo e desempenho dentro e fora de estrada, foi considerada pelos jornalistas 
da Revista Motor Show como a melhor opção de compra na categoria SUV 
4X4 no prêmio Compra do Ano 2020. Divididos em 22 categorias entre 
hatchs, sedãs, SUVs, picapes, conversíveis, esportivos, híbridos e elétricos, 
os melhores de cada segmento foram escolhidos pela equipe de jornalistas 
da publicação. Na categoria SUV 4X4, os jurados levaram em consideração 
aspectos como luxo, potência, capacidade 4x4, dirigibilidade e design.  

H - Setor Varejista
A Endeavor conecta empreendedores para alterar a lógica de competição 
para uma mentalidade colaborativa. O programa brMalls Partners está 
em busca de 15 varejistas (com atuação on-line e off-line) com soluções 
inovadoras capazes de transformar o setor. As empresas selecionadas 
terão sete meses de mentoria com lideranças da Endeavor e da brMalls, 
holding que atua no ramo de administração de shoppings centers. Além 
da aceleração, o programa oferece suporte técnico dos executivos da 
brMalls e networking com as principais lideranças que estão revolucio-
nando o segmento no Brasil. As inscrições podem ser feitas por meio  
do site: (https://endeavor.org.br/scaleup/brmallspartners). 

I - Apoio aos Idosos 
Apesar do panorama adverso e as inúmeras inseguranças que o permeiam, a 
tecnologia pode ser uma importante aliada para garantir a saúde dos idosos 
ao mesmo tempo que têm acesso à aposentadoria. A Planetun, insurtech 
que desenvolve soluções disruptivas para o mercado de seguros e auto-
motivo, conta com o aplicativo web Mobi Previdência, com o qual o idoso 
consegue resolver diversos processos de forma remota, sem sair de casa, 
como a concessão da aposentadoria e a prova de vida. Ainda pode solicitar 
o resgate do valor investido e os beneficiários, em caso de falecimento do 
titular, podem enviar a documentação necessária para o pagamento do 
sinistro (https://grupoplanetun.com.br/tag/mobi-previdencia/).

J - Novo Imóvel 
Um levantamento exclusivo do Grupo ZAP, responsável pelos portais 
imobiliários ZAP e Viva Real, sobre o mercado imobiliário e os efeitos do 
Coronavírus no setor, revela que para 36% das pessoas, a busca por um 
novo imóvel para compra será adiada por até 6 meses. O levantamento 
foi feito com mais de 3500 pessoas das regiões metropolitanas de todo 
o Brasil. Para 28%, a transação pode ser adiada por mais de 1 ano. Para 
¼ dos consumidores, os preços de compra durante a pandemia devem 
permanecer os mesmos e 12% acreditam que o valor dos imóveis pode 
até mesmo aumentar nesse período (www.grupozap.com).

A mudança de com-
portamento de con-
sumo fez com que 

as pequenas e médias lojas 
virtuais encerrassem o 
mês de março com alta de 
140%, aponta levantamento 
realizado pela Nuvemshop, 
plataforma de e-commerce 
líder para PMEs na América 
Latina. 

Com o susto inicial da po-
pulação com a Covid-19 na 
primeira metade do mês, as 
lojas virtuais sentiram uma 
queda de 45% até o dia 22. 
A partir de então, iniciou-se 
uma retomada até o final do 
mês, alcançando uma alta 
de 140% até o dia 31. Na 
análise setorial durante o 
período, as lojas de comidas 

As lojas de comidas e bebidas foram 
as que mais aumentaram suas vendas.
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A FecomercioSP acom-
panha os desdobramentos 
que a pandemia tem provo-
cado em diversos setores 
da sociedade, em especial 
o de comércio e serviços, 
e entende e aceita as res-
trições impostas ao funcio-
namento do comércio e à 
circulação de pessoas, mas 
tem cobrado dos governos 
estadual e federal mais 
profundidade e velocidade 
das ações já anunciadas 
para a manutenção das 
empresas e dos empregos, 
bem como um plano de 
retomada da economia – 
que sofrerá consequências 
severas.

Para compreender me-
lhor o cenário atual e o que 
esperar dos próximos me-
ses, a Federação produziu 
uma estimativa exclusiva 
com base na retrospectiva 
de crises anteriores, como 
a que o País enfrentou em 
2015 e 2016, quando o 
faturamento do comércio 
varejista sofreu 10% de 
retração nas vendas, o 
equivalente a um prejuízo 
de quase R$ 600 bilhões 
no período.  

Com três tipos de cená-
rios que podem ocorrer 
durante a pandemia, as 
projeções levam em consi-
deração uma redução das 

Também é importante a manutenção das empresas e dos 
empregos e um plano de retomada da economia.
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Metade dos 
brasileiros 
teve renda 

afetada
A crise já afetou a 

renda de metade dos 
brasileiros, segundo pes-
quisa do Instituto Loco-
motiva. Entre os que já 
sentiram os impactos no 
orçamento familiar, 52% 
têm 50 anos ou mais, 48% 
possuem ensino superior 
completo e 38% moram 
na Região Sudeste. A 
pesquisa ouviu, por te-
lefone, 935 pessoas com 
16 anos ou mais em 72 
cidades do país. Segun-
do o levantamento, 16% 
dos trabalhadores foram 
dispensados tempora-
riamente e 57% afirma-
ram que suas empresas 
ou negócios não estão 
funcionando durante a 
quarentena. 

O índice dos que con-
t inuam trabalhando 
normalmente é 37% e 
47% declararam estar 
trabalhando em casa. 
A maioria dos entre-
vistados declarou que 
as perspectivas para o 
futuro são ruins. 88% 
estão preocupados em 
perder o emprego, mes-
mo percentual dos que 
acreditam que a crise 
gerada pela pandemia 
deve afetar a renda fa-
miliar (ABr).

Vendas das PMEs no comércio 
eletrônico aumentaram 140%

Com a quarentena adotada como medida de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus e o consequente 
fechamento das lojas físicas e centros de compras, a Internet tornou-se alternativa até mesmo para quem 
ainda não vendia on-line

Na última semana do mês, 
mais positiva para a maioria 
dos segmentos, as maiores 
altas foram notadas em 
vendas de livros, educação 
e presentes, com mais de 
50%, enquanto eletrônicos 
e pets registraram entre 
10% e 20%. 

Para impulsionar as ven-
das, os lojistas optaram por 
estratégias como descontos 
nos produtos e frete gra-
tuito. Com isso, o tíquete 
médio caiu até 15% em 
comparação com um mês 
normal, já o número de 
lojistas que arcaram com 
o envio da mercadoria au-
mentou de 30% para 55%. 
Fonte e mais informações: 
(www.nuvemshop.com.br).

e bebidas foram as que mais 
aumentaram suas vendas, 
com crescimento de 80%. 
Os lojistas de insumos 
médicos chegaram a zerar 
o estoque em 72 horas, 
durante os dias 21 e 23 de 

março. Já os segmentos 
que mais sentiram foram 
os de Serviços, com queda 
de 60% nas vendas, e o 
de viagens, que quase não 
chegou a realizar vendas 
a partir de 15 de março. 

Varejo: crise pode provocar perda 
de R$ 115 bilhões

vendas nos meses de abril, 
maio e junho em relação às 
estimativas feitas pré-crise 
causada pelo Coronavírus. 

Antes do período, a pers-
pectiva da FecomercioSP 
era de que o comércio bra-
sileiro atingisse quase R$ 
2 trilhões de faturamento 
em 2020, registando cresci-
mento de 2,4% em relação 
ao ano passado, ou R$ 5,4 
bilhões de vendas diárias 
nos 366 dias deste ano. No 
entanto, em um cenário 
moderado, a Federação 
prevê queda de ao menos 
5,9% em cada um dos três 
meses citados e, depois, 
retorno gradual ao ritmo 
normal. Dessa maneira, 
haveria retração anual de 
vendas de R$ 115 bilhões, 
o equivalente a uma baixa 
de 3,6% sobre 2019, con-

siderando as estimativas 
pré-crise. 

Para se ter uma ideia, o 
valor dessa baixa equivale 
a 21 dias de todos os esta-
belecimentos comerciais 
do País completamente 
fechados. Já em uma con-
juntura mais grave diante 
da pandemia, o varejo 
brasileiro pode registrar 
recuo mensal de 10% nas 
vendas de abril, maio e 
junho. A queda anual se-
ria de R$126 bilhões. Por 
fim, em uma circunstância 
aguda, a queda poderá ser 
de 15% em cada um desses 
três meses. O recuo anual 
ficaria em torno de R$ 
138 bilhões. Esse impacto 
financeiro representa 25 
dias dos estabelecimentos 
com faturamento zero (AI/
FecomercioSP).


