
A indústria precisa 
ser priorizada

A pandemia da 
Covid-19 impactou 
fortemente a 
indústria brasileira; 
em um momento 
onde começava a 
apresentar sinais de 
recuperação

Analisando o resultado 
da pesquisa “Indica-
dores Conjunturais 

da Indústria Brasileira de 
Máquinas e Equipamentos” 
referente ao mês de abril, 
juntamente com os dados 
da sondagem realizada 
no nosso setor sobre os 
impactos da Covid-19, os 
números deste mês vieram 
fortemente influenciados 
pelas restrições impostas 
pela pandemia.

Em abril/2020 a indústria 
de máquinas e equipamen-
tos registrou queda de 27% 
no seu faturamento. Isto 
anulou todo o crescimento 
acumulado pelo setor no pri-
meiro trimestre de 2020 que 
passou a acumular queda de 
6,5%, em relação ao mesmo 
período de 2019. O recuo 
ocorreu tanto nas vendas 
realizadas no mercado in-
terno (-28,5%) quanto no 
mercado externo (-41,6%) 
na análise interanual.

A sondagem que fizemos 
no início do mês de maio, 
no entanto, revelou que as 
empresas têm observado 
restrições de abastecimen-
to, mas que este não é o fator 
preponderante para a redu-
ção da atividade durante 
este período de quarentena.

O que tem levado alguns 
fabricantes de máquinas e 
equipamentos a paralisarem 
ou reduzirem suas ativi-
dades são outros fatores: 
cancelamento ou adiamento 
de projetos de investimento 
unilateralmente por parte 
dos seus clientes em razão 
da incertezas de ordem 
política e econômicas e a 
restrição da mão de obra 
em razão das políticas de 
afastamento adotadas pela 
própria empresa.

Diante desse cenário 
de crise, acreditamos que 
além das medidas internas 
adotadas pelas empresas, a 
indústria necessita de políti-
cas públicas de curto prazo 
para minimizar os impactos 
sobre a demanda e a oferta 
mencionados, ou seja, ações 
que envolvem crédito, carga 
tributária, infraestrutura, 
governança da cadeia pro-
dutiva, gestão de custos e 
questões trabalhistas.

Com relação às políticas 
de longo prazo destacamos 
os seguintes desafios estru-

turais pelo lado da deman-
da: estabelecer dinâmica de 
crescimento sustentável, 
manter e criar empregos, 
políticas fiscais e tributárias 
harmonizadas com políticas 
monetárias, regime macro-
econômico coerente com 
desenvolvimento. 

Do lado da oferta, para 
além de reduzir o Cus-
to Brasil necessitamos 
descentralizar o sistema 
financeiro, melhorar o 
suporte às pequenas e mé-
dias empresas, desonerar 
o investimento produtivo, 
financiar a modernização 
do maquinário nacional, re-
duzir burocracia, financiar 
as exportações e fortalecer 
o sistema nacional de ino-
vação tecnológica.

Em contrapartida, a pan-
demia também revelou um 
lado positivo da indústria, 
a capacidade de responder 
rapidamente às dificuldades 
enfrentadas, o que poderá 
levar a uma transformação 
digital sem precedentes e 
sem volta. Uma tratativa 
inteligente da crise requer 
soluções ágeis e embasadas 
que prezem pelo entendi-
mento entre funcionários, 
clientes, fornecedores e 
demais agentes da cadeia 
produtiva. 

Junto a sociedade, uma 
cooperação em torno de um 
objetivo comum de supera-
ção das dificuldades sanitá-
rias, econômicas, políticas 
e sociais. Que estes apren-
dizados se multipliquem e 
orientem a nossa retomada 
pós pandemia. Porque será 
necessário, findada a crise, 
estimular a demanda. Di-
ficilmente este papel será 
exercido pelo setor privado 
após longo período de des-
capitalização.

O Governo precisará ur-
gentemente retomar os 
investimentos públicos nas 
obras de infraestrutura, que 
estão paradas deste o início 
da crise da “Operação Lava 
Jato”, priorizando aquelas 
que já não dependem mais 
de projetos ou de licencia-
mentos. Também precisará 
priorizar a aprovação do 
Marco do Saneamento e do 
novo Marco Legal das PPP 
e concessões públicas para 
abrir espaço para investi-
mentos da iniciativa privada.

São medidas que, se bem 
coordenadas, poderão ga-
rantir a sustentabilidade das 
empresas e famílias durante 
a crise e alavancar os inves-
timentos intensamente, tão 
logo a crise chegue ao fim.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)
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Já passou o tempo em 
que as empresas tinham 
os conhecidos “chefes”. 
Atualmente, o termo 
“líder” é o mais utilizado 
e adequado dentro das 
corporações. Não é uma 
surpresa que ter alguém 
que inspire pelo exemplo 
e mostre o caminho a ser 
seguido tem muito mais a 
agregar do que os chefes 
tradicionais. Depois que 
a quarentena foi impos-
ta, durante a pandemia 
da Covid-19 no Brasil, 
o ambiente corporativo 
da maioria das empre-
sas mudou, a liderança 
humanitária se fez ainda mais 
presente dentro das organizações. 

De acordo com Luan Donadio, 
assessor da área de projetos da 
Poli Júnior - empresa júnior de 
Engenharia da USP -, o líder se 
torna responsável por enxergar as 
situações e não pensar somente nas 
questões econômicas da empresa. 
“É necessário saber adaptar a equi-
pe pensando no bem-estar coletivo 
e conseguir manter a qualidade 
mesmo com o trabalho remoto ou 
outra variação de ofício que podem 
vir a surgir durante a quarentena”, 
comenta.

Para se tornar um líder humanitá-
rio, o profissional precisa apresen-
tar em suas atitudes e no diálogo 

Para os especialistas 
Flavio Riberi e Fábio 
Pereira, da Fipecafi, 

instituição ligada à FEA
-USP, as soluções podem 
ser os benefícios fiscais com 
extensão além do período de 
crise, o uso do ativo diferido 
fiscal para compensar tribu-
tos a vencer e já vencidos 
e, também, a atração de 
investimentos.

O professor de Contabili-
dade e Finanças da Fipecafi, 
Flavio Riberi, explica que os 
benefícios fiscais, quando 
concedidos pelos governos, 
têm o objetivo de oferecer 
alguma forma de estímulo 
à atividade econômica. “O 
decreto-lei nº 1.598/1977 
propunha duas modalida-
des de subvenções, sendo 
uma como subvenção para 
investimento, direcionada 
ao incentivo da implantação 
ou expansão de empreen-
dimento econômico e as 
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É necessário saber adaptar a equipe pensando no bem-estar coletivo. 

As soluções podem ser os benefícios fiscais.
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Segurança jurídica para ajudar 
as companhias no planejamento
Com companhias quase fechando suas portas, faturamento das empresas caindo e colaboradores 
sendo demitidos, é preciso buscar alternativas que ajudem no controle de gastos para amenizar essas 
situações, em meio ao cenário ocasionado pela pandemia

pondera. Pereira também 
comenta sobre as especula-
ções de redução da carga tri-
butária, ressaltando que não 
é recomendável discutir essa 
ação em um momento que o 
déficit público só aumenta. 

“Neste momento, precisa-
mos de uma garantia maior 
de segurança jurídica, de 
modo que o contribuinte 
possa planejar suas ativida-
des de forma mais assertiva. 
Passado isso, será o mo-
mento de avaliarmos como 
podemos repartir o ônus da 
crise econômica e como tudo 
isso pode ser dividido pela 
sociedade para voltarmos 
à normalidade e pagarmos 
a conta. Não há como re-
duzir ou prorrogar tributos 
de forma indefinida e sem 
consequências futuras, já 
que uma hora a fatura será 
cobrada”, finaliza. 

Fonte e mais informações: 
(www.fipecafi.org).

subvenções para custeio, 
que são destinadas a fazer 
frente às despesas opera-
cionais”, diz.

O professor de Gestão 
Tributária da Fipecafi, Fábio 
Pereira, faz uma análise sobre 
a recuperação econômica das 
empresas e destaca que a 
melhor ação, que poderia ser 
avaliada pelas autoridades 
públicas, é a monetização de 
prejuízos fiscais, de forma a 
permitir que as empresas 
utilizem o ativo diferido fiscal. 

“Imagine que as companhias 
estão tendo mais despesas 
do que lucro, ainda mais no 
atual momento. 

Porém, no futuro, quando 
tudo se normalizar, elas terão 
suas recompensas. Com isso, 
uma das soluções é que o 
governo crie uma fórmula 
para adiantar a receita que 
ainda irá ocorrer. Esse pre-
juízo fiscal que poderia ser 
usado mais à frente, deve ser 
utilizado agora para abater 
os impostos e tributos”, 

Uma pesquisa realizada pela 
KPMG faz um raio-x do atual 
cenário para área de ciências da 
vida frente à pandemia causada 
pela Covid-19. O documento 
aponta as principais tendências 
e desafios do segmento e ainda 
mostra os caminhos para novos 
investimentos na área com a 
queda de vendas, pressão nas 
importações e na cadeia de supri-
mentos e dificuldades logísticas. 

Desafios da área de ciência 
da vida: 
	 •	Forte pressão na cadeia 

de suprimentos - restrições 
logísticas para importação e 
distribuição interna, e pres-
são de custos pelo aumento 
relevante do câmbio. 

	 •	Queda na demanda - redu-
ção relevante na dispensação 
/ venda de medicamentos e 
devices (implantáveis e ma-
teriais). No canal hospitalar o 
principal foco é o combate da 

Novos modelos de negócios, indústria com maior 
proximidade do cliente-paciente.
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Tendências e desafios para as ciências da vida no cenário de pandemia

Liderança humanitária: um novo 
passo para o sucesso das empresas

isolamento social,  a 
realidade da empresa 
também precisou de no-
vos modelos, onde todo 
o ambiente e os horários 
de trabalhos foram alte-
rados e tiveram que ser 
adaptados dependendo 
da singularidade de 
cada membro em sua 
residência. 

“Em dados, pode-se 
comparar um ponto im-
portante que mostra o 
humanitarismo dentro 
de nossa empresa. O 
faturamento de 2019 
cresceu em 122% em 
relação ao ano anterior, 

quando não havia esse valor como 
fator fundamental na cultura da 
Poli Júnior. Isso comprova uma 
enorme melhora no desempenho 
de todos os setores da organiza-
ção, mostrando a eficácia da com-
preensão e do reconhecimento da 
equipe”, completa. 

A liderança humanitária se faz 
muito eficaz independente do tipo 
de empresa, seja ela júnior ou sênior. 
Em ambos os casos, o olhar de um 
líder para a sua equipe é essencial e 
se torna uma peça fundamental para 
o seu crescimento e para o sucesso 
diante do mercado de um trabalho 
extremamente competitivo. 

Fonte e mais informações: (http://
www.polijunior.com.br/).

uma maneira exemplar e efetiva de 
lidar com o grupo pelo qual é diri-
gente. “Os membros precisam ser 
vistos como uma equipe, ser bem 
motivados e muito compreendidos 
pelo líder. Dessa forma, eles passam 
a fazer um bom trabalho, bem en-
trosados e com um desenvolvimento 
em equipe muito mais eficiente”, 
completa o assessor. 

Podemos tomar como exemplo 
a própria Poli Júnior, que se re-
adaptou a partir do momento em 
que a empresa teve como ambição 
alcançar um ponto de destaque 
no mercado, competindo no mes-
mo nível de empresas seniores e 
garantindo grandes rendimentos. 
Vale ressaltar que no período do 

Covid19, com consequentes 
cancelamentos e posterga-
ções de procedimentos e in-
tervenções eletivas. No canal 
varejista, o isolamento social 
tem impedido a interação 
médico-paciente, impactan-
do, portanto, a emissão de 
prescrições. 

	 •	Sustentabilidade opera-
cional - financeira principal-
mente dos participantes de 
capital nacional e de menor 
porte. 

	 •	Maior	protagonismo	na	rela-
ção com o cliente-paciente 
- desafios regulatórios. 

Tendências área de ciências 
da vida: 
	 •	Rentabilidade	 e	 equilíbrio	

econômico no segmento, 
considerando possível pres-
são para redução de preços 
de medicamentos e migração 
de pacientes da rede privada 

(“out of the Pocket”) - pos-
sível migração de volume 
comercializado de drogas de 
referência para similares e/
ou genéricos a depender do 
cenário econômico. 

	 •	Suspensão	 temporária	 de	
transações envolvendo ativos. 

	 •	Aceleração	da	transformação	
digital na cadeia de valor - 
múltiplos canais para contato 
com a classe médica e na 
relação cliente-paciente com 
foco para alavancar o acesso 
aos tratamentos. 

	 •		 Novos	 modelos	 de	 negócios,	
indústria com maior proximi-
dade do cliente-paciente - Uso 
de plataformas para gestão do 
cliente-paciente, novas tecno-
logias e inteligência artificial 
para aumentar os índices de 
aderência aos tratamentos, bem 
como para identificar surtos 
significativos de saúde e para 
acelerar o desenvolvimento de 
medicamentos (AI/KPMG).

para a rede pública - cenário 
de recessão econômica e 
aumento do desemprego, 
adicionando mais pressão no 
público e reduzindo número 

de assistido pela saúde suple-
mentar. 

	 •	Mudança	de	comportamento	
de consumo no que tange aos 
gastos diretos do paciente 


