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Covid-19

Uma crise sem
• Precedentes
• Previsibilidade
• Fronteiras

Com reflexos
• Humanitários
• Sociais
• Econômicos
• Culturais

Com desafios 
inusitados para
• Governos
• Empresas
•  Milhões de pessoas 

potencialmente 
impactadas

Disseminação para  
+ de 180 países em  
menos de 3 meses

Com impactos ainda 
incalculáveis em todas as 
dimensões de negócios

Disrupturas imediatas para 
empresas globais e locais 
que aqui operam
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Covid-19
Uma crise sem precedentes  
ou referências

Ainda é difícil prever os 
impactos. A crise da Covid-19 
não é como as crises 
econômicas recentes, as 
últimas pandemias ou as 
pandemias mais antigas. 

Diversas projeções sobre o 
impacto econômico mundial, 
feitas com base nesses 
históricos, já se mostraram 
equivocadas.

As conexões globais vivem  
um momento único.

Soldados de Fort Riley, Kansas são tratados da gripe espanhola em uma 

enfermaria de Camp Funston. EUA, 1919

Queda da bolsa de valores. EUA, 2008

Dois profissionais se vestem para entrar em área de risco de 
contaminação. 2014
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A única certeza que temos para pensar em cenários:
• As ações e os direcionamentos de todos os 

agentes econômicos (investidores, empresas, 
empregados, consumidores e setor público) estão 
diretamente relacionados aos resultados das 
ações governamentais de combate à Covid-19 
em todo o mundo.

• Vivemos uma crise sanitária com consequências 
significativas nas relações socioeconômicas.
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Covid-19

As informações a seguir resumem os efeitos da crise da Covid-19 
em diferentes setores brasileiros, destacando os impactos, as 
reações e os apoios governamentais verificados em  
casos específicos.

Apresentamos também recomendações para:

responder, recuperar e sustentar

os negócios durante a crise. 

Como o cenário da pandemia é muito dinâmico e volátil,  
é preciso considerar que este material foi atualizado com  
as informações disponíveis em 10 de junho.

Perspectivas gerais para os setores
O pós-crise deve trazer uma reorganização 
dentro de alguns setores, com uma nova 
dinâmica entre seus agentes.
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Covid-19
Estimativas para a economia mundial

Expectativa PIB – 2020

Mundo -5,2%

Estados Unidos -5,9%

União Europeia -7,5%

China -1%

Fontes: Banco Mundial e FMI – 10/06/2020

Expectativa para o comércio mundial (2020)
(de acordo com cenários da Organização Mundial do Comércio – OMC)

+ otimista + pessimista

-13% -32%

Fontes: “Recovering from Covid-19. Economic cases for resilient leaders 18-24 months” – 
Deloitte e Organização Mundial do Comércio.
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Covid-19
Estimativas para a economia 
brasileira

O setor de serviços representa 73% do PIB

pulverizado em pequenos negócios

Grande “efeito multiplicador” de impacto em outras atividades

-8%
Expectativa FMI – 08/06/2020

-6,48%
Expectativa Focus – 08/06/2020

PIB brasileiro 2020

Maior impacto
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Impactos diversos e imediatos 
em todos os setores

Impactos
• Força de trabalho

• Hábitos de 
consumo

• Mudanças na 
demanda

• Disrupturas 
das cadeias de 
suprimentos

Apoios
• Incentivos 

governamentais

• Revisão de 
condições de 
pagamento

• Flexibilização 
regulatória

• Aumento de 
liquidez

• Sinergia entre 
empresas e 
governo

Reações
• Aceleração da 

transformação 
digital

• Novos canais  
de distribuição

• Ajustes de 
produção

Recomendações
• Gestão de 

pessoas

• Revisão de 
processos 
operacionais

• Proteção da 
liquidez e fluxo 
de caixa

• Planejamento  
da retomada
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Impacto
• Mudança nos hábitos das pessoas, com 

menos consumo fora de casa e mais idas 
aos super/hipermercados; acarretando a 
redução de margens.

• Fechamento de bares e restaurantes 
impacta a demanda por alimentos.

• Alta nas exportações de produtos  
agrícolas.

• Aumento de preços.

Reação
• Ajustes às mudanças de consumo, 

com revisão dos canais de 
distribuição e reforço de vendas 
online e entregas.

Apoio
• Medida Provisória 936/2020, 

com medidas emergenciais para 
proteção do emprego e da renda; 
e destinação de R$ 51 bilhões a 
empresas de diferentes setores.

• Decreto 4796/2020 estabelece 
medidas para a comunicação 
remota de perdas e de cálculo 
de cobertura para as operações 
enquadradas no programa 
de garantias da atividade 
agropecuária.

Recomendação
• Revisitar estratégias de pricing e 

promoção.

• Foco em nichos de mercado ou core 
business.

• Com o risco de novo ajuste na 
cadeia pós-pandemia, o setor 
precisa se preparar para diversificar 
suas fontes de receita.

• Novas parcerias e novos 
contratos deverão ser revistos no 
pós-pandemia.

• Aquisições ou fusões em segmentos 
da cadeia de produção.

+80%
Vendas online de 
supermercados  
em março
Fonte: Instituto Locomotiva em  
parceria com a Associação Brasileira  
de Comércio Eletrônico

+17%
Crescimento nas vendas 
dos super/hipermercados 
na primeira semana de 
maio/20 em comparação  
à primeira de março/20
Fonte: Índice Cielo do Varejo Ampliado

Alimentos  
& Bebidas
Mudança de hábitos de consumo 
provocando redução das margens 
do setor
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Impacto
• Produtos atrelados às lojas físicas passam 

por queda das vendas devido às restrições 
de circulação.

• Há uma tendência maior por compras  
online e entregas a domicílio.

• Para alguns segmentos, a migração das 
vendas para os canais digitais não deverá 
compensar as quedas das lojas físicas.

Reação
• Migração para e-commerce e 

fortalecimento das operações de 
distribuição.

• Adaptação do funcionamento 
de lojas e supermercados para 
atender à população idosa em 
horários específicos.

Apoio
• Medida Provisória 936/2020, 

com medidas emergenciais para 
proteção do emprego e da renda; e 
destinação de  
R$ 51 bilhões a empresas de 
diferentes setores.

• Incentivos e campanhas para 
compra de comércios locais, via 
e-commerce.

Tendências observadas
• Reforço em medidas de prevenção 

para preservar a segurança dos 
profissionais e clientes.

• Acompanhamento do ecossistema 
e da cadeia de fornecimento 
para evitar disrupturas no 
abastecimento.

• Revisão da estratégia em canais de 
vendas.

-32%
Queda na atividade do 
comércio brasileiro em 
abr/20, em comparação 
com abr/19 – maior 
queda em 20 anos
Fonte: Indicador Serasa Experian de Atividade 
do comércio.

-39%
Queda nas vendas 
dos setores de 
eletrodomésticos e de 
vestuários em abril/20  
ante abril/19
Fonte: Indicador Serasa Experian de Atividade  
do comércio.

Varejo
Adequação das operações para 
responder a uma demanda 
crescente, com predominância 
online
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Impactos
• Atrasos logísticos devido à alta demanda 

das compras virtuais

• Restrições de circulação resultam na 
queda do consumo de produtos em lojas 
físicas.

• Necessidade de fortalecer a imagem 
e o valor da marca diretamente com o 
consumidor.

Reação
• Migração para e-commerce 

para alimentação e itens mais 
relevantes.

• Empresas de bebidas e cosméticos 
passam a produzir álcool gel.

• Alternativas para períodos 
tradicionais de altas vendas em 
datas especiais (ex: dia das mães, e 
dia dos namorados).

Apoio
• Medida Provisória 936/2020, 

com medidas emergenciais para 
proteção do emprego e da renda; 
e destinação de R$ 51 bilhões a 
empresas de diferentes setores.

• Incentivos e campanhas para 
compra em comércios locais, via 
e-commerce.

Recomendação
• Fortalecer os canais digitais 

para manter as vendas e o 
relacionamento com clientes.

• Reavaliar planos estratégicos sobre 
o pós-crise.

•  Questionar: “A demanda pelo 
meu produto foi postergada ou 
substituída?”

-38%
Queda na produção de 
artigos de vestuário e 
acessórios em março/20 
em comparação a fev/20
Fonte: IBGE

-62%
Queda no faturamento 
do setor de serviços  
no período de março  
a maio de 2020
Fonte: Índice Cielo do Varejo Ampliado

Bens de consumo
Fortalecimento dos canais digitais  
para proteger os negócios durante  
a crise
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Impacto
• Houve uma paralisação parcial das 

indústrias de eletrônicos por disrupturas 
nos insumos, sobretudo importados de  
alta tecnologia.

• No geral, até março, as importações  
de eletrônicos subiram a fim de manter  
os estoques.

Reação
• Realocação na cadeia de 

suprimentos.

• Algumas empresas de 
eletroeletrônicos estão produzindo 
ventiladores pulmonares ou 
componentes para esses 
equipamentos.

Apoio
• Medida Provisória 936/2020, 

com medidas emergenciais para 
proteção do emprego e da renda; 
e destinação de  R$ 51 bilhões a 
empresas de diferentes setores.

Recomendação
• Diversificação da cadeia de 

suprimentos para mitigar os riscos 
de falta de abastecimento.

70%
Empresas da indústria 
eletroeletrônica NÃO 
reduziram quadro de 
funcionários desde o 
início da pandemia  
até maio
Fonte: Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica

62%
Das empresas do setor 
indicaram queda na 
produção em abril/20 em 
relação a março/20
Fonte: Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica

Manufatura: Eletrônicos
Necessidade de diversificar  
a cadeia de suprimentos para  
garantir a produção
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Impacto
• A expectativa de queda nas vendas  

de veículos, somada a outros fatores da 
crise, levou à paralisação nas linhas de 
montagem. 

• Redução da demanda por peças e 
serviços, consequência da diminuição  
na circulação de carros.

-99%
Recuo na fabricação de 
automóveis em abril, em 
relação a março/20
Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes  
de Veículos Automotores

-70%
Queda no número de 
emplacamentos em abril 
de 2020, em relação a 
março do mesmo ano
Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes  
de Veículos Automotores

Automotivo
Redução súbita da demanda 
e reorientação da produção 
para suprimentos hospitalares 
durante a pandemia

Reação
• As principais montadoras 

direcionaram suas atividades 
para produção pró-bono 
de respiradores e máscaras 
hospitalares, para apoiar no 
combate à Covid-19.

Apoio
• Resolução 356/2020 dispensa 

empresas da autorização de 
funcionamento e notificação à 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para a fabricação 
de itens usados pela área da saúde 
durante a pandemia.

Recomendação
• Estabelecer um planejamento 

para ajustar o ritmo de oferta e 
demanda. 

• Definir um plano de retomada 
que envolva fabricantes e 
concessionárias.

• Intensificar o uso de tecnologias 
digitais para manter o contato com 
o consumidor durante o período de 
confinamento.



Covid-19 e os impactos nos setores econômicos  | Junho de 2020

Impacto
• Além da baixa demanda, o setor enfrenta 

quebras na cadeia de suprimentos, 
escalada de custos e atrasos em 
entregas. 

• Redução dos segmentos demandantes 
de peças eletrônicas de alta tecnologia.

82%
Das indústrias notaram  
queda no faturamento 
em abril e maio, em 
relação a fev/20
Fonte: Confederação Nacional da Indústria

51%
Ociosidade da capacidade 
instalada da indústria em 
abril/20
Fonte: Confederação Nacional da Indústria

Produtos industriais
Queda da demanda e disrupturas 
no fornecimento de alta tecnologia

Reação
• Fábricas já operam abaixo da 

capacidade.

• Operações são revistas em função 
das projeções de mercado para os 
próximos meses.

Apoio
• A Medida Provisória 936/2020 

com medidas emergenciais para 
proteção do emprego e da renda; 
e destinação de R$ 51 bilhões a 
empresas de diferentes setores.

Recomendação
• Identificar e mitigar riscos que 

possam causar interrupções nas 
operações.

• Avaliar possibilidades de linha de 
crédito para manter a liquidez.

• O relacionamento com o cliente 
é mais do que nunca essencial. É 
preciso entender suas necessidades 
e oferecer apoio para mantê-lo 
engajado. 
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Impacto
• As restrições de circulação causaram 

uma queda brusca em viagens e eventos.

• Houve uma redução drástica nas 
reservas de passagens áreas e hotéis, as 
atividades estão quase paralisadas.

• No segmento de Cultura, muitos 
profissionais liberais terão renda 
reduzida ou ficarão sem renda durante 
a crise.

52%
Dos eventos previstos 
para 2020 foram 
cancelados ou adiados
Fonte: Associação Brasileira de Promotores  
de Eventos

-91%
Voos domésticos 
ofertados em abril/20 em 
comparação com abril/19
Fonte: Associação Brasileira das Empresas  
Aéreas

Hospitalidade, Entretenimento  
& Aviação
Desafio de proteger a marca  
e manter a lealdade dos clientes  
com atividades paralisadas

Reação
• Empresas do setor adotaram 

medidas de corte de salários e 
planos de demissão voluntária.

• As organizações buscam parcerias 
e se preparam para grandes 
promoções de serviços para obter 
um resultado rápido no pós-crise.

Apoio
• Aprovação da Medida Provisória 

925/2020, com flexibilização de 
prazos de pagamentos de dívidas e 
outorgas para o setor aéreo.

• Programa “Não cancele, remarque”, 
do Ministério do Turismo.

• Liberação de R$ 381 milhões 
pelo Fundo Geral do Turismo, 
com redução de juros e aumento 
de carência, para empresas 
cadastradas.

Recomendação
• Delinear uma estratégia clara para 

proteger suas marcas e manter 
a lealdade dos clientes durante a 
crise.

• Verificar possibilidade de 
“emprestar” profissionais e ativos a 
setores que precisam lidar com uma 
alta tempestiva de demanda.
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Impacto
• Incorporadoras e investidores reavaliam 

volume de novos lançamentos e projetos 
de curto e médio prazo.

• Mercados de imóveis prontos/
secundários sentem maior impacto.

• Pequenos e médios prestadores de 
serviços são mais impactados.

94%
Do total de obras 
continuam em andamento 
no Brasil. Todas as 
construtoras adotaram 
medidas de proteção
Fonte: Associados Abrainc. 05/06/2020.

1,15%
Casos de Covid-19 entre  
os 55 mil trabalhadores  
do setor 
Fonte:  Associados Abrainc. 08/06/2020.

Engenharia & Construção
Contexto atual impactando  
a recuperação do setor  
em 2020

Reação
• Serviços de engenharia e avaliação 

sofrem grande pressão para 
movimentos disruptivos e de 
inovação, evitando visitas aos 
canteiros de obras.

• Ajuste na logística e adaptação nos 
horários de trabalho. 

• Cautela e monitoramento dos 
players de mercado quanto à 
extensão dos impactos no médio e 
longo prazos.

Apoio
• A Caixa Econômica Federal 

anunciou cerca de R$ 43 bilhões 
em recursos que contribuem para 
a sustentabilidade da carteira 
habitacional e manutenção da 
adimplência das operações.

Recomendação
• As incorporadoras e os 

proprietários de imóveis devem se 
preparar para renegociar contratos 
e  evitar distratos e inadimplências

• Buscar parceiros como 
construtechs, para processos de 
inovação dentro de toda a cadeia de 
desenvolvimento de projetos.

• Reavaliar lançamentos e projetos 
dentro de uma nova lógica 
de demanda, necessidade e 
expectativas.

• Repensar as estratégias de 
utilização dos canais online para 
aluguel/venda de imóveis.
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Impacto
• No curto prazo, o  segmento de 

aluguéis comerciais é impactado com a 
renegociação de contratos e facilidades 
de pagamento.

• As transações caíram drasticamente no 
curto prazo. Contudo, a expectativa é de 
estabilidade pós-crise, pois o mercado 
vinha em plena recuperação nos últimos 
12 meses.

-69%
Queda em novos 
lançamentos imobiliários 
no primeiro trimestre  
de 2020
Fonte: Câmara Brasileira da Indústria  
da Construção

75%
Dos pedidos de redução 
do valor do aluguel são 
de imóveis corporativos, 
comerciais e escritórios
Fonte: Secovi-SP

Imobiliário
Impactos significativos nas 
aquisições e nos aluguéis 
comerciais

Reação
• Adequar os sistemas para trabalho 

virtual.

• Iniciar processo de discussão 
de renegociação de valores e ou 
descontos (curto prazo).

• Aguardar comportamento dos 
preços diante das incertezas 
quanto à velocidade de retomada 
do mercado.

Apoio
• Proibição provisória da concessão 

de medidas liminares para 
desocupação em 15 dias de 
imóveis urbanos locados para fins 
comerciais ou residenciais nas 
ações de despejo, reguladas pelo 
art. 59, §1º, da Lei de Locações e 
ajuizadas após 20/03/2020.

Recomendação
• Reavaliar forma e modelo de 

utilização de seus espaços/
operação.

• Analisar base de contratos de 
locação e buscar potencias 
reduções.

• Analisar base de imóveis próprios  
e não operacionais, como forma  
de buscar recursos financeiro de 
curto/médio prazos. 
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Impacto
• Aumento das internações, principalmente 

em hospitais públicos, para o atendimento 
à Covid-19.

•  Aumento expressivo do custo dos insumos 
e, também, de custos fixos.

• Baixa ocupação nos hospitais privados 
em função do cancelamento dos 
procedimentos eletivos e contágio de 
outras doenças características neste 
período do ano.

+70%
Dos 55 mil leitos de UTI  
do País já estão ocupados
Fonte: Jornal O Globo, 30/03/2020

R$ 11 bi
Valor extra que o Ministério 
da Saúde liberou para 
estados e municípios 
reforçarem ações contra  
a Covid-19
Fonte: Ministério da Saúde

Hospitais & Laboratórios
Otimização do uso de leitos,  
equipamentos e equipes a 
ssistenciais, bem como gestão  
dos custos com insumos durante  
a pandemia

Reação
• Criação de hospitais de campanha 

para aumentar o número de leitos.

• Utilização de canais digitais para 
apoiar nos atendimentos médicos.

• Investimentos em iniciativas de 
Pesquisa & Desenvolvimento 
voltadas para o combate à 
Covid-19.

Apoio
• Portaria Nº 467, que autoriza a 

prática de telemedicina no País 
durante a pandemia.

• Resolução 356/2020, que flexibiliza 
e facilita a fabricação, importação e 
aquisição de dispositivos médicos 
prioritários durante a pandemia.

Recomendação
• Gestão da cadeia de suprimentos, 

logística e estoque.

• Preparar e ajustar a operação para 
o período de pico da crise, que 
ainda está por vir. Tal ajuste vale 
para a equipe assistencial, estrutura 
de UTI e equipamentos.

• Velocidade na gestão de caixa e 
manutenção da liquidez.

• Hospitais de menor porte poderão 
buscar parcerias e possíveis 
operações de fusões.



Covid-19 e os impactos nos setores econômicos  | Junho de 2020

Impacto
• Para operadoras: aumento de internações 

relativas à Covid-19 e redução de sinistros 
no curto prazo devido à queda de 
procedimentos eletivos. Há uma forte 
tendência de inadimplência e perda de 
parte da base de clientes, devido ao 
aumento do desemprego e perda de renda.

• Para a indústria farmacêutica: 
investimentos massivos em pesquisa e 
desenvolvimento.

18%
Taxa de desemprego 
estimada para o final  
de 2020
Fonte:  Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV).

12
Testes de drogas em 
andamento contra a 
Covid-19 no Brasil;  
3ª posição depois dos EUA 
e França
Fonte: Folha de S. Paulo, 4/5/2020.

Planos de saúde & Farmacêutico
Utilização de ferramentas digitais  
para enfrentar aumento crítico da  
demanda por cuidados de saúde  
pela Covid-19

Reação
• Operadoras iniciam processos 

de renegociação de dívidas e 
contratos com clientes para evitar 
inadimplência. Maximização da 
força de vendas para PMEs..

• Investimentos em iniciativas de 
Pesquisa & Desenvolvimento 
voltadas para o combate à 
Covid-19.

Apoio
• A agência reguladora (ANS) propôs 

a liberação de R$ 15 bilhões do 
fundo de reserva para manter a 
liquidez.  Dilatação dos prazos 
de garantia de atendimento 
constantes na Res. Normativa 
RN259/11.

• Viabilização da Telessaúde. 

• Prorrogação dos prazos de 
obrigações das operadoras e 
antecipação  do congelamento da 
margem de solvência.

Recomendação
• Operadoras: buscar por parcerias 

e aproximação com clientes para 
negociação.

• Operadoras: gestão financeira para 
equilíbrio de caixa e liquidez, em 
especial no médio e longo prazos 
com a demanda reprimida de 
procedimentos.

• Ações para a melhoria da eficiência 
e resultados assistenciais; melhoria 
da qualidade do relacionamento 
com cliente.

• Farmacêutico: gestão de pricing e 
processos de P&D.
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Impacto
• Com cada vez mais pessoas em casa, o uso 

de internet e telefonia para trabalho e lazer 
cresce consideravelmente. 

• Avanço em ciência e tecnologia no Brasil.

• Redução de receitas relacionadas à 
transmissão de eventos esportivos.

+70%
Demanda de banda 
larga desde o começo da 
quarentena no País
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações 

+81%
Reclamações residenciais 
sobre esse serviço no 
mesmo período
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações 

Telecomunicações
Reforço da infraestrutura para 
atender a uma demanda que  
cresce rapidamente, mantendo  
a qualidade de serviço

Reação
• Aumento da capacidade de banda 

larga e liberação do Wi-Fi em 
lugares públicos.

• Priorização no atendimento 
a solicitações de reparos em 
estabelecimentos de saúde e 
serviços de urgências.

Apoio
• Decreto nº 10.282/2020 define os 

serviços de telecomunicação como 
atividades essenciais durante a 
pandemia.

Recomendação
• Com a necessidade de aumentar a 

oferta de serviços e manutenção, os 
cuidados com os funcionários que 
trabalham em campo devem ser 
reforçados.

• Definição de plano de ação para 
garantia da estabilidade técnica do 
sistema.

• Avaliação da antecipação de 
investimentos em infraestrutura  
e 5G.



Covid-19 e os impactos nos setores econômicos  | Junho de 2020

Impacto
• Com as medidas de confinamento, houve 

uma migração da demanda industrial 
(manufaturas e serviços) para a residencial. 

• Projetos de energias renováveis correm o 
risco de serem adiados, por falta de capital.

-12,7%
No consumo de energia 
elétrica no Brasil na 
primeira quinzena de maio
Fonte: Câmara de Comercialização de  
Energia Elétrica

30%
Previsão de sobreoferta de 
energia elétrica até junho
Fonte: Câmara de Comercialização de  
Energia Elétrica

Energia elétrica
Necessidade de ajustar a oferta 
e os serviços de manutenção ao 
contexto da pandemia

Reação
• Organizações do setor têm 

se mobilizado para ajudar as 
comunidades onde estão inseridas, 
com suspensão ou adiamento de 
cobranças a empresas e pessoas 
com dificuldades financeiras 
causadas pela crise de Covid-19.

Apoio
• Projeto de Lei n° 783, em 

tramitação, visa a proibição do 
corte de fornecimento dos serviços 
públicos de energia elétrica, 
telefonia, gás e de água e esgoto, 
prestados ao consumidor, durante 
o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Congresso 
Nacional.

Recomendação
• Com a perspectiva de uma crise 

mais duradoura, o setor precisa se 
preparar para trabalhar com uma 
força de trabalho reduzida, em 
função de restrições de circulação e 
quarentenas. 

• Avaliar as estruturas operacionais e 
cadeias de suprimento, para torná-
las mais eficientes. 
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Impacto
• Queda na demanda mundial e no preço 

do petróleo.

• Aumento na procura por gás natural,  
cujo preço subiu rapidamente.

• Crescimento da demanda por químicos, 
para fabricação de produtos de limpeza  
e higiene

-20%
Previsão de queda na 
demanda por petróleo com 
o isolamento
Fonte: Agência Internacional de Energia

83%
Das empresas do setor 
químico estão preocupadas 
com o fornecimento de 
insumos importados
Fonte: Instituto Brasileiro de Economia/FGV

Óleo, Gás & Petroquímicos
Segmentos de Gás e Químicos  
têm o desafio de aumentar a  
oferta de forma sustentável

Reação
• Rápida resposta das empresas 

ao risco. As organizações 
mais dependentes poderão 
apresentar maiores desafios para 
diversificação.

• Ajustes de produção e estratégia 
de preços de petróleo diante do 
cenário global.

Apoio
• Agência Nacional do Petróleo 

decidiu flexibilizar algumas 
obrigações de petroleiras em 
atividades de exploração e 
produção de petróleo e gás 
enquanto perdurarem medidas 
de enfrentamento ao novo 
coronavírus.

• Foram adiadas datas de entrega 
por petroleiras de relatórios de 
conteúdo local, gastos trimestrais e 
certificações.

Recomendação
• Segmentos de Gás e Químicos 

devem rever capacidades de 
produção para ampliar a oferta, sem 
impactos importantes no preço.

• Avaliar as estruturas operacionais e 
cadeias de suprimento, para torná-
las mais eficientes. 

• Diversificação da cadeia de 
suprimentos para mitigar os riscos 
de falta de abastecimento.
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Impacto
• Embalagens, vidros, plásticos, papelão e 

alumínio, além de produtos químicos, têm 
uma alta na demanda, alavancada por 
alimentos, bebidas e produtos de higiene 
e limpeza.

• Alta nas entregas/delivery causa aumento 
nas vendas de embalagens.

+213%
Aumento nas vendas de 
embalagens de alumínio  
de uma empresa
Fonte: Revista Alumínio

+22%
Produção de produtos  
de higiene e limpeza em 
abril
Fonte: Pesquisa Mensal da Indústria (IBGE)

Manufatura: Embalagens & Químicos
Necessidade de otimizar a malha  
logística para atender ao aumento  
de demanda

Reação
• Ajuste na operação e nos cuidados 

com os profissionais para 
manutenção da produção.

• Realocação na cadeia de 
suprimentos.

Apoio
• Medida Provisória 936/2020, 

com medidas emergenciais para 
proteção do emprego e da renda;  
e destinação de R$ 51 bilhões a 
empresas de diferentes setores.

Recomendação
• Foco na manutenção e nos 

novos fornecedores para garantir 
suprimentos e mitigar os riscos de 
falta de matéria-prima.

• Otimizar a malha logística para 
atender à alta demanda.
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Impacto
• A extração de minério se mantém 

relativamente estável, com possíveis 
ajustes de demanda e oferta.

• As produções siderúrgica e metalúrgica 
devem ser reduzidas, com queda 
significativa na demanda de muitos 
segmentos.

-17%
Queda na produção 
mineral do Brasil no  
1º trimestre de 2020 em 
comparação ao mesmo 
período de 2019
Fonte: Instituto Brasileiro de Mineração

-50%
Previsão de queda no 
consumo aparente de aço 
apenas em abril/20
Fonte: Instituto Aço Brasil

Mineração & Siderurgia
Atividade de mineração continua,  
considerada como essencial  
durante a pandemia no País

Reação
• Aceleração do processo de 

automação de atividades 
essenciais das mineradoras, 
para garantir a continuidade das 
operações.

Apoio
• Portaria 135/2020 disponibiliza 

insumos minerais essenciais à 
cadeia produtiva pelos serviços e 
atividades de pesquisa e lavra de 
recursos, atividades correlatas, 
beneficiamento de bens minerais, 
transformação mineral, transporte 
de produtos na cadeia produtiva 
mineral, e transporte e entrega de 
cargas de abastecimento da cadeia 
produtiva seguindo diretrizes de 
segurança para conter o avanço da 
Covid-19.

Recomendação
• Empresas com balanços financeiros 

sólidos podem aproveitar o 
momento para transações de M&A 
que fortaleçam mercados-chave.

• Observar as recomendações de 
órgãos de saúde para preservar 
a segurança dos profissionais e 
garantir a produção.
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Impacto
• A aplicação das medidas de confinamento 

necessárias para combater a Covid-19 
levou à paralisação de parte das 
atividades econômicas, resultando em 
queda das receitas públicas.

• As ações de apoio às demandas sociais 
e econômicas levam ao aumento dos 
gastos.

-30%
Queda na arrecadação 
federal em abril
Fonte: Receita Federal

R$ 543,5 bi
Em pacote de ações 
previsto pelo governo para 
os próximos seis meses
Fonte: Ministério da Casa Civil

Setor público
Mitigar os impactos econômicos  
e sociais sem descuidar dos  
efeitos fiscais de longo prazo

Reação
• As ações do governo se dividiram 

entre disposições para o combate 
a pandemia, atenuação dos 
impactos sociais, manutenção 
e preservação das atividades 
econômicas, preservação do 
emprego e mitigação dos efeitos 
fiscais.

Apoio
• Reconhecimento do estado de 

calamidade até 12/20. 

• Reorientação do orçamento para 
enfrentamento da pandemia.

• Programa emergencial de suporte 
ao emprego.

• Redução temporária das alíquotas 
cobradas das empresas.

Recomendação
• Buscar eficiência nas operações e 

desburocratização de processos 
para sustentar respostas rápidas à 
crise.

• Avaliar programas de longo prazo 
para suporte ao emprego e às 
empresas vitimadas pelo período da 
pandemia.

• Expandir as parcerias com 
indústrias e empresas buscando 
sinergia de ajuda mútua à 
sociedade.
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Orientação para leitura dos gráficos de 
setores que serão apresentados a seguir
Cronograma por fases

Pré-crise

Da decretação 
da situação de 
emergência 
global pela 
OMS (11/3/20) 
até o início do 
isolamento.

Estabilização

 Recuperar
A partir da 
reabertura da 
maior parte 
das atividades 
econômicas.

Isolamento

Responder
A partir do início 
do isolamento, 
até a reabertura 
da maior parte 
das atividades 
econômicas.*

*Término do isolamento 
será definido por órgãos 
governamentais  de cada 
cidade ou região.

Novo cenário

Sustentar
A partir do 
momento em 
que o número 
de casos curados 
superar o de 
novas infecções, 
mostrando 
constantes 
quedas.
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Graduação para níveis de impacto

Os parâmetros a seguir são níveis de expectativas que as empresas tinham  
no início de 2020 para suas respectivas atividades. 

Os períodos de isolamento e estabilização podem variar em função do avanço 
da pandemia no País.

Acima do previsto: dentro do respectivo período de análise, o resultado de 
vendas será acima do previsto/planejado no início do ano para o setor.

Dentro do previsto: dentro do respectivo período de análise, o resultado de 
vendas será próximo ao previsto/planejado no início do ano para o setor.

Abaixo do previsto: dentro do respectivo período de análise, o resultado de 
vendas será abaixo do previsto/planejado no início do ano para o setor.

Muito abaixo do previsto: dentro do respectivo período de análise, o resultado 
de vendas será muito abaixo do previsto/planejado no início do ano para o setor.

Paralisação: a atividade produtiva ou de venda de serviços será paralisada 
integralmente ou quase nula.
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Para o novo cenário

Os parâmetros são níveis de expectativas respectivas que as empresas 
tinham no início de 2020 para suas atividades. 

Os períodos de isolamento e estabilização podem variar em função do 
avanço da pandemia no País.

Rápido: o setor poderá receber um pico de demanda para o 
período – “devido ao consumo represado”.

Gradual: o setor poderá receber um retorno gradual das 
vendas ao longo do período. 

Manutenção: o setor poderá receber um retorno próximo à 
média de vendas do período.

Ajuste: o setor poderá sofrer com mudanças de market-share 
ou alteração na composição de clientes.
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Alimentos & Bebidas
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Varejo
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Um olhar atento às projeções 
futuras e à evolução dos negócios 
durante a pandemia nos diferentes 
setores da economia
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Automotivo

Previsões para 
receitas Pr
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Produtos industriais

Previsões para 
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Bens de consumo

Previsões para 
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Rápido

Manufatura: Eletrônicos

Previsões para 
receitas Pr

é-
cr

is
e

Is
ol

am
en

to

Es
ta

bi
liz

aç
ão

N
ov

o 
ce

ná
ri

o

Acima do  
previsto

Dentro do  
previsto

Abaixo do  
previsto

Muito abaixo  
do previsto

Paralisação

Gradual



Covid-19 e os impactos nos setores econômicos  | Junho de 2020

Imobiliário

Previsões para 
receitas Pr
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Hospitais & Laboratórios

Previsões para 
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Hospitalidade, Entretenimento  
& Aviação

Previsões para 
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Engenharia & Construção

Previsões para 
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Energia elétrica

Previsões para 
receitas Pr
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Óleo, Gás & Petroquímicos

Previsões para 
receitas Pr
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Planos de saúde & Farmacêutico
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Telecomunicações
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Farmacêutico

Planos de saúde
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Setor público

Previsões para 
receitas Pr
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Manufatura: Embalagens  
& Químicos

Previsões para 
receitas Pr
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Mineração & Siderurgia

Previsões para 
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Mais informações

www.deloitte.com/brasilcovid19

www.deloitte.com/respostascovid19

www.deloitte.com/setorescovid

www.deloitte.com/pesquisacovid
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