


Com a reabertura das fábricas, o Índice de 
Gestores de Compras (PMI, em inglês) referente 
à manufatura geral da China saltou para 50,1 
pontos, ante uma baixa recorde de 40,3 registrada 
em fevereiro. O salto do índice medido pela IHS 
Markit sinaliza uma estabilização das condições  
de negócios.

Mesmo diante da recuperação da produção, 
o cenário chinês ainda é desafiador: a demanda 
permanece frágil e houve queda no emprego 
devido à combinação de abandono voluntário e de 
esforços para reduzir os custos.

     2. CENÁRIO MUNDIAL

Enquanto a China dá sinais de retomada, as 
demais nações se encontram em um contexto 
parecido com aquele enfrentado pelos chineses 
nos dois primeiros meses de 2020. Na Itália, país 
do bloco europeu mais atingido pela Covid-
19, a quarentena vigora desde 9 de março; nos 
Estados Unidos, que tem Nova Iorque como uma 
das cidades mais afetadas, as medidas restritivas 
foram adotadas no dia 20 do mesmo mês. Tanto 
na Europa como nos EUA, o distanciamento social 
vem sendo gradativamente prolongado desde que 
foi decretado. Na zona do euro, o PMI atingiu 44,5 
pontos em março, abaixo dos 49,2 de fevereiro – a 
maior contração desde julho de 2012. Nos Estados 
Unidos, o PMI apontou para uma contração no setor 
fabril, caindo para 48,5 pontos em março depois de 
registrar 50,7 em fevereiro. 
 

Esse conjunto de fatores vem diminuindo as 
expectativas de crescimento econômico para 
2020, bem como as expectativas em relação 
à produção industrial. Embora já seja possível 
observar alguns segmentos se beneficiando do 
cenário atual, o balanço geral não mostra um 
horizonte animador para a indústria internacional. 
Para 2021, a expectativa é de um “efeito rebote”, 
com a produção industrial recuperando uma parte 
da queda prevista para 2020.

>>>> No PMI, uma leitura acima de 50 pontos indica 
expansão econômica em termos gerais, enquanto 
uma leitura abaixo de 50 indica contração. <<<<

O cenário global atual não encontra 
paralelos, na História, que possam 
contribuir para reduzir as incertezas 
em relação ao futuro. As medidas 
restritivas adotadas em nível mundial 
para conter a disseminação da 
Covid-19 impactaram sobremaneira 
a economia, revertendo expectativas 
de crescimento, retraindo a produção 
de bens e a oferta de serviços e 
provocando a diminuição do emprego 
e da renda – o que pode intensificar 
uma desaceleração global já esperada 
e causar uma recessão em  vários 
países. 

No caso específico do Brasil, soma-se, 
a esse cenário, a ausência de uma 
perspectiva concreta em relação à 
retomada completa das atividades, 
o que contribui para o clima de 
incerteza. Nesse contexto, a indústria 
de transformação – responsável por 
20,9% do PIB brasileiro e por 70,1% das  
exportações de bens e serviços 
– é diretamente afetada. 

     1. O EXEMPLO CHINÊS

Epicentro original da Covid-19, Wuhan, 
na China, uma megalópole industrial com 11 
milhões de habitantes, foi a primeira localidade 
do mundo a adotar medidas restritivas para o 
combate à propagação do novo coronavírus. A 
cidade ficou fechada por 76 dias, de 23 de janeiro 
a sete de abril de 2020. Durante a quarentena, 
estendida para todo o território chinês em 5 de 
fevereiro, o país viu a sua produção industrial 
despencar – nos dois primeiros meses do ano, 
foi registrada uma queda de 13,5% em relação ao 
mesmo período de 2019, sendo este o resultado 
mais fraco desde janeiro de 1990. A partir de 
24 de março, com o início do relaxamento das  
medidas restritivas, o cenário econômico 
começou a mudar.
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     3. BRASIL

O Brasil segue a tendência do cenário mundial. 
Diante dos desdobramentos da propagação da 
Covid-19 em outros países, os Estados e municípios 
brasileiros tomaram diversas medidas restritivas para 
combater a disseminação da doença. Os períodos 
de quarentena, com fechamento de serviços não 
essenciais, começaram a ter grande adesão dos 
governos locais a partir da segunda quinzena de 
março.  A pandemia reverteu completamente as 
expectativas para a economia em 2020, com as 
projeções econômicas sofrendo sucessivas revisões 
para baixo e alguns dos efeitos já se estendendo até 
o próximo ano. 

>>>> O PMI de março caiu para 48,4 
pontos, ante 52,3 do mês anterior – essa foi 
a contração mais acentuada da atividade 
fabril desde fevereiro de 2017, com forte 
diminuição de novos pedidos.  A produção 
industrial do mesmo mês, publicada 
posteriormente pelo IBGE, confirmou essa 
indicação de queda na atividade, mostrando 
uma contração de 9,1% quando comparada 
a fevereiro, a pior variação para um mês de 
março desde que a série foi iniciada, em 
2002. Além disso, a paralisação das fábricas 
no Exterior provocou uma queda brusca das 
exportações e um aumento de pedidos em 
atraso, algo que não ocorria desde a greve 
dos caminhoneiros, em maio de 2018. <<< 

Indicadores referentes à atividade econômica 
já começam a capturar os primeiros impactos 
da adoção das medidas restritivas. O fluxo de 
veículos pesados nas estradas pedagiadas, medido 
pela Associação Brasileira de Concessionárias 
de Rodovias (ABCR), apresentou uma queda de 
1,7% em março na comparação com o mesmo 
mês de 2019. A ABCR ressalta, no entanto, que o 
impacto ainda foi amenizado pelo fato de que 
parte dos caminhões estava em viagens longas ou 
cumprindo transportes previamente programados, 
o que indica que uma queda mais acentuada 
deve ser observada no mês de abril. O consumo 
de energia elétrica também vem sendo afetado 
devido à mudança brusca na rotina dos brasileiros. 
Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) mostram que a queda no consumo de 
energia chegou a 6,3% na segunda quinzena de 
março na comparação com os primeiros 15 dias 
do mês. Aqui, mais uma vez, é provável que os  
dados de abril mostrem uma retração 
ainda mais acentuada. Do lado positivo, assim como 
em outros países, alguns setores da economia 
estão andando na contramão da crise. Em março, 
a Associação Brasileira dos Fabricantes de Papelão 
Ondulado (ABPO) reportou crescimento de 10,18% 
das vendas. A alta foi motivada principalmente pela 
indústria de alimentos e bebidas, uma vez que as 
entregas online por parte dos supermercados têm 
registrado crescimento.
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>>>> O cenário para a indústria brasileira é 
claramente desafiador e já abala a confiança 
dos empresários. Diante da incerteza em 
relação ao futuro, o Índice de Confiança da 
Indústria (ICI), da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), registrou a maior queda desde março 
de 2015 – época em que se intensificaram 
as manifestações contra o governo Dilma 
Rousseff. O dado corrobora as expectativas 
negativas do mercado em relação à indústria 
brasileira. No relatório Focus divulgado em 
27 de abril pelo Banco Central, a projeção 
para a produção industrial do País em 
2020 recuou 1,5 ponto em relação ao dado 
apurado quatro semanas antes, prevendo 
uma retração de 2,35% no ano. Para 2021, o 
mercado espera uma recuperação de 2,9%. 
<<<<

     4. RIO GRANDE DO SUL 
     E  SANTA CATARINA

Rio Grande do Sul e Santa Catarina adotaram o 
distanciamento social com dois dias de diferença: 
o governo catarinense publicou o decreto no dia 17 
de março, enquanto o gaúcho emitiu a orientação 
no dia 19. Nos dois Estados, a produção industrial 
é uma das atividades mais importantes para a 
economia, representando aproximadamente 22,4% 
do PIB gaúcho e 27% do PIB catarinense. O Rio 
Grande do Sul conta, hoje, com um dos maiores 
polos calçadistas do Brasil e com o segundo maior 
polo metalmecânico do País. Santa Catarina, por 
sua vez, responde pelo quinto maior polo industrial 
brasileiro. Os dois Estados já estão sentindo os 
impactos das medidas de contenção da Covid-19.

Em um estudo publicado em 28 de abril pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio 
 Grande do Sul (Fiergs), 42,3% das indústrias gaúchas 
declararam a paralisação da sua produção (sendo 
14,3% por tempo indeterminado) e 41,7% relataram 
uma queda na sua atividade. Além disso, a pesquisa 
destaca que 80% das empresas registraram queda 
na demanda por seus produtos. Outro levantamento 
da Fiergs, publicado em 27 de abril, aponta que a 
indústria gaúcha deixou de comercializar R$ 180 
milhões por dia, em média, como consequência 
da crise. O resultado foi obtido por meio do 
acompanhamento do valor das Notas Eletrônicas 
emitidas no Estado e divulgado semanalmente pela 
Receita Estadual. 

>>>> As maiores retrações foram nos 
segmentos de couros e calçados (-72%), 
móveis (-54%), têxteis e confecções (-53%), 
metalurgia (-49%) e veículos (-47%).

Em Santa Catarina, a Fiesc estima uma queda 
de 28% da produção industrial para este ano 
e sinaliza que, até o momento, a paralisação 
afetou principalmente os setores de cerâmica, 
confecção, móveis e automotivo que, desde 
o início da quarentena, apresentaram 
respectivas quedas de 59,1%, 52,6%, 47,3% e 
49,8% na produção. Os setores de alimentos e 
metalurgia registraram as menores retrações, 
com 6,9% e 6,3%, respectivamente. <<<<

Esse cenário tem motivado diversas indústrias a 
reduzirem os seus quadros de funcionários, mesmo 
diante das medidas anunciadas pelo governo 
federal em prol da manutenção de empregos. O 
complexo fabril calçadista gaúcho, por exemplo, 
já atingiu pelo menos 7,6 mil demissões, segundo 
balanço divulgado no dia 27 de abril pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). 
Na Serra Gaúcha, também houve cortes no polo 
metalmecânico, ainda que em menor número, 
contabilizando em torno de 500 desligamentos, 
segundo a entidade sindical. Em Santa Catarina, a 
estimativa é de uma diminuição de 165 mil postos de 
trabalho na indústria, sendo equipamentos elétricos, 
confecção e automotivo os setores mais impactados.

A confiança dos empresários também se encontra 
abalada neste momento. O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial gaúcho (ICEI/RS), calculado 
pela Fiergs, apresentou uma queda inédita em toda 
a sua série histórica, iniciada em 2010, recuando 28,3 
pontos em abril na comparação com março. O ICEI/
RS consolida os indicadores de condições atuais e de 
expectativas para a economia brasileira e para a própria 
empresa – e todos sofreram quedas sem precedentes.

Com o relaxamento das medidas restritivas, já 
iniciado nos dois Estados, há sinais de uma lenta 
recuperação. A partir da terceira semana de abril, 
a retomada parcial da produção de multinacionais 
gaúchas como Marcopolo, Randon e Tramontina 
também deu escala maior ao movimento de 
reabertura de fábricas. Marcopolo e Randon haviam 
fechado temporariamente as suas operações na 
China, mas já retomaram as atividades e, no Brasil, 
estão reabrindo aos poucos conforme as normas de 
cada município.
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     5. PERSPECTIVAS

O pior já passou? O movimento de recuperação 
econômica já foi iniciado? Quanto tempo levaremos 
para atingir os níveis de atividade pré-crise? As 
respostas a essas perguntas não são fáceis, e 
certamente dependerão de diversos fatores, entre 
eles os estímulos monetários e fiscais dos governos 
de cada país e as dinâmicas específicas de cada 
setor. A partir da análise dos países que já passaram 
e estão passando pela mesma situação do Brasil – e 
dos indicativos dos primeiros impactos na indústria 
–, é possível começar a traçar alguns caminhos. 

Há duas possibilidades mais latentes. A primeira 
é a de uma recuperação em “V”, ou seja, após 
uma queda abrupta da atividade econômica, 
haveria uma recuperação igualmente rápida, como 
ocorreu no Brasil após a greve dos caminhoneiros 
e, no mundo, com a retomada global pós-2008. 
Por outro lado, alguns economistas começam 
a trabalhar com o cenário de uma melhora em 
formato de “U” para o Brasil, na qual o processo 
se daria de uma forma mais lenta. 

     6. TENDÊNCIAS

Certamente, ainda é cedo para afirmar como se 
dará este processo, visto que os dados concretos da 
atividade econômica estão contando com apenas 
algumas semanas de quarentena. Independentemente 
da velocidade da recuperação, no entanto, já é possível 
traçar estratégias e identificar algumas tendências 
para o período pós-crise.

ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS 
DE SOBREVIVÊNCIA

O cenário atual demanda que as indústrias 
brasileiras, gaúchas e catarinenses adotem 
estratégias de sobrevivência. A tendência é de 
que as empresas menos estruturadas e/ou em 
situação mais frágil sejam as mais suscetíveis a 
reveses irreparáveis. 

>>>> Assim, é possível identificar, por exemplo, 
que indústrias ligadas à produção de bens menos 
essenciais (como vestuário e calçados, linhas 
branca e marrom, eletrônicos e automóveis) estão 
sofrendo mais, ao passo que algumas indústrias 
estão percebendo até aumento nas suas vendas 
(alimentos e bebidas, medicamentos, insumos 
médico-hospitalares) <<<<.

No mais, também se espera que os segmentos 
industriais mais fragmentados e com maior nível de 
informalidade tenham desafios maiores pela frente. 

Por fim, dado que os canais de crédito se 
encontram, neste momento, obstruídos, empresas 
que estejam mais alavancadas ou que tenham 
necessidade de captação de financiamentos 
também devem enfrentar uma dificuldade maior. 
Dados do Banco Central divulgados na segunda 
quinzena de março revelam que até foi registrado um 
crescimento de concessões de crédito no período. 
No entanto, esse movimento pode ser atribuído às 
empresas que contavam com recursos disponíveis 
para saques em linhas já aprovadas. Daqui para 
frente, portanto, a tendência é de um menor volume 
de concessões.
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PLANEJAMENTO DE  
ESTRATÉGIAS DE RETOMADA

Do mesmo modo que, no início do período 
de quarentena, as empresas foram obrigadas 
a estruturar planos de ação de acordo com as 
suas particularidades operacionais e com as 
características dos setores em que atuam, o 
planejamento da estratégia de cada companhia 
para a retomada de suas atividades será igualmente 
importante para sua sobrevivência. Conforme se 

observa na retomada econômica da China, alguns 
segmentos ainda sofrem com demanda contraída 
mesmo após o retorno da produção industrial e a 
reabertura de comércios. 

>>>> Portanto, as empresas que forem capazes 
de sobreviver ao período atual de maneira 
saudável terão um segundo desafio no momento 
de recuperação: o de compreender como se dará 
o seu processo de retomada para, a partir disso, 
traçar um planejamento que as possibilite colher 
bons frutos e se sobressair após a crise. <<<<

    

ENFRENTAMENTO DE UM 
PERÍODO DE “CONSOLIDAÇÃO 
FORÇADA”

Nos próximos meses e anos, diversos setores 
da indústria de transformação passarão por uma 
espécie de “consolidação forçada” – movimento 
comum em períodos pós-crise, mas que tende a 
ser mais forte, desta vez, dada a intensidade quase 
sem precedentes da retração que estamos vivendo. 
Nesse movimento, observa-se tanto a saída do 

mercado das empresas menos preparadas quanto 
fusões e aquisições entre os players remanescentes, 
o que acaba aumentando a participação de 
mercado daquelas empresas que foram capazes 
de sobreviver à crise. O gráfico mostra que os 
momentos posteriores a grandes crises são 
oportunos para a consolidação dos setores, 
como aconteceu no período pós-2008. Com isso, 
acreditamos que quem conseguir demonstrar 
resiliência neste período sairá mais forte no novo 
cenário global.

IDENTIFICAÇÃO DE 
OPORTUNIDADES 
RELACIONADAS À  
VARIAÇÃO CAMBIAL

Antes mesmo do início da pandemia, a moeda 
brasileira vinha sofrendo desvalorização e, embora 

isso possa parecer uma fraqueza da economia, pode 
também se configurar como uma oportunidade para 
a indústria brasileira. Ao longo do tempo, o câmbio 
é uma das variáveis mais importantes a determinar 
a competitividade da indústria de um país frente ao 
resto do mundo. Uma moeda valorizada incentiva o 
aumento das importações e a redução da produção 
interna e de exportações – e vice-versa.
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PAPEL DECISIVO DA INDÚSTRIA  
NA RETOMADA DA ECONOMIA

A indústria possui um efeito multiplicador na 
economia brasileira, visto que o encadeamento 
do ciclo produtivo de diversos segmentos da 
manufatura faz com que o setor movimente, 
também, outras áreas. 

>>>> A indústria será, portanto, decisiva para 
que o País consiga se recuperar, retomando 
o caminho do desenvolvimento econômico 
e social que se prenunciava antes da eclosão 
da pandemia. <<<<
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Dito isso, é factível imaginar que o desenvolvimento 
de políticas públicas focadas no setor industrial 
deve ser uma das prioridades do governo, sendo 
uma etapa fundamental para a recuperação da 
economia brasileira. O cenário é certamente adverso, 
muito diferente de qualquer outra crise global vista 
anteriormente, o que gera um alto grau de incerteza 
sobre o futuro. No entanto, os indicadores de países 
que já passaram pelo pico de casos reportados 
indicam que há uma saída.

As empresas capazes de sobreviver aos desafios 
postos e aptas a capturar as oportunidades que 
surgirem deverão experienciar uma recuperação mais 
rápida, conquistar maiores participações de mercado 
e expandir seus negócios internacionalmente.

No cenário atual de Real depreciado, combinado 
com a falta de determinados insumos vindos de 
países com indústrias paradas, vemos uma boa 
oportunidade para as indústrias brasileiras ganharem 
espaço, produzindo itens que atualmente fazem 
parte da pauta de importações do Brasil. Certamente, 
essa lógica não se aplica a todos os segmentos de 
manufatura, mas um exemplo claro é a indústria de 
calçados anteriormente citada como uma grande 
afetada pela atual crise. Outro exemplo são as 
empresas que desenvolvem produtos industriais 
de alta complexidade e conteúdo tecnológico, que 
normalmente geram margens mais elevadas.

Além de possibilitar a substituição de importações, um 
câmbio mais depreciado também faz com que o Brasil 
se torne mais competitivo globalmente, gerando novas 
oportunidades de exportação. Ao longo das últimas 
décadas, a indústria chinesa registrou crescimento 
em sua produção industrial de maneira exponencial, 
conquistando diversos mercados e tornando-se, em 
muitos segmentos, a indústria do mundo. No entanto, 
a crise provocada pela pandemia tem colocado essa 
posição em xeque, e pode abrir espaço para um aumento 
de participação de outros países em alguns desses 
segmentos hoje dominados pela China.

>>>> O Brasil e sua indústria são bons 
candidatos a serem beneficiados nesse 
cenário: a indústria nacional é bastante 
competitiva do ponto de vista tecnológico, 
dispõe de mão de obra muito qualificada 
e de escolas de engenharia conceituadas 
internacionalmente, que fornecem ao setor 
um quadro muito apto ao desenvolvimento de 
novos produtos e processos. <<<<

Adicionalmente, com a moeda brasileira 
depreciada, os preços dos produtos industriais 
exportados pelo País se tornam mais competitivos 
globalmente, favorecendo a ascensão do Brasil 
como substituto da China no fornecimento a alguns 
mercados. Essa conjugação pode se demonstrar 
como uma oportunidade ímpar à indústria, que, 
além de recuperar mercados em um movimento de 
substituição de importações, pode se consolidar 
como um fornecedor industrial alternativo à 
China para outros países desenvolvidos. Existirão 
oportunidades tanto de aumento de participação no 
mercado interno quanto de conquista de clientes fora 
do Brasil no período pós-crise.
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Sócio da Bateleur, tem mais de 10 anos de 
experiência em análise e gestão de investimentos, 
além de ampla expertise na avaliação econômico-
financeira de empresas de diversos setores listadas 
na Bovespa. É graduado em Administração de 
Empresas com área de concentração em Finanças 
(UFRGS) e detém a certificação Chartered 
Financial Analyst (CFA®).

A crise econômica causada pela Covid-19, apesar 
de seus efeitos negativos no curto prazo, pode criar 
oportunidades sem precedentes para a indústria 
brasileira no médio e longo prazos.

O ambiente que está se formando, na conjugação de um 
câmbio desvalorizado com a busca do mundo por menor 
dependência da China, deverá ser bastante propício à 
substituição de importações e aumento de exportações 
de bens industriais. 

Nos próximos anos, as empresas brasileiras deverão 
estar em condição privilegiada para reconquistar espaço 
da China no fornecimento de bens manufaturados para 
os países desenvolvidos.

SOBRE A 
BATELEUR

A Bateleur Assessoria é especializada em M&A (fusões 
e aquisições) e consultoria de gestão para grandes 
corporações, atuando nas empresas e preparando-as 
estrategicamente para o processo de crescimento. 
Nos últimos dois anos, as transações de fusões e 
aquisições conduzidas pela empresa ultrapassam 
R$ 2,3 bilhões. Constituída e liderada por Fernando 
Marchet, a Bateleur tem sede em Porto Alegre e atua 
no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

EXPEDIENTE
LETÍCIA DALBERTO
Pesquisa e Inteligência de Dados Setoriais
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