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A|Live: “Retomada Econômica”
Expectativas, tendências do mercado e iniciativas que vêm 
sendo adotadas para o período pós crise
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Contexto
COVID-19

A situação acerca do COVID-19 não tem precedentes. A pandemia vem impactando de
maneira crescente a economia global. Entendeu-se, por bem, a adoção de percepções
cautelosas antes de produzir essa apresentação, e ressalta-se que ela representa a
visão da Arco Consulting Partners em um período particular. Essa apresentação não
tem como objetivo a constituição de um aconselhamento médico ou de segurança, ou
qualquer substituição aos tais, tampouco ser visto como um endosso ou
recomendação formal de uma medida em particular. Usando esta apresentação como
forma de orientação, recomendamos que você faça sua própria avaliação para o
caminho mais apropriado de ações a tomar. Favor considerar, cuidadosamente, leis e
orientações locais na sua área, particularmente as mais recentes recomendações
dispensadas pelas autoridades de saúde locais e nacionais, antes de tomar qualquer
decisão
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Palestrantes

Jefferson Porto
Senior Partner

Vinicius Aquino
Managing Partner

Marcos Saraiva
Partner & Board Member

Rodrigo Colombaretti
Partner & Board Member
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https://www.linkedin.com/in/marcos-saraiva-8160629/
https://www.linkedin.com/in/jefferson-porto/
https://www.linkedin.com/in/vin%C3%ADcius-aquino-606a8525/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-colombaretti-36a203/
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Atualização da evolução do COVID-19
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AGENDA

Impactos na economia e reação do mercado

Iniciativas adotadas pelas empresas para a retomada econômica

Perguntas e respostas
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Global

Brasil

EUA30% Pedidos de 
Falência

69% Pedidos de 
Recuperação Judicial

OMS declara 
pandemia e 
Brasil inicia 
isolamento

31,8% nas vendas no 
Varejo

30% na Arrecadação 
Federal

93,09% na Aviação 
Doméstica

18,8 % na Produção 
Industrial 

30% Pedidos de 
Falência

69% Pedidos de 
recuperação Judicial

Metrópoles iniciam 
abertura gradual do 
comércio

Evolução dos Casos no Brasil
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O Brasil segue em uma curva ascendente

Fonte: OMS

Fonte: OMS
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Expectativa de 2 anos para a 
recuperação dos índices pré-
pandêmicos

Previsão de contração de 5,2% 
do PIB mundial, a maior desde 
1930. 
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Custo prolongado e “efeito cicatrização” devem deixar 

as economias dos EUA e UE U$ 1 trilhão abaixo das 

expectativas pré-vírus até o final de 2021

Fonte: Moody´sFonte: OMS
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Principais impactos do COVID-19 na economia global e brasileira
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Histórico Cotação

Ibovespa Varejo Agro Aviação

Aviação com retorno previsto aos 
níveis pré-pandêmicos somente a 
partir do 2° semestre de 2022

Previsão da maior retração anual 
do PIB desde 1900

Agropecuária é um dos 
poucos setores que se 
mantém em crescimento

Varejo atenua perdas 
com estímulo ao e-
commerce

-6,5

3,5
2,5

2020 2021 2022

Projeção PIB Brasil (%)

2020

2021

2022

2018 2019 2020 (E) 2021 (E) 2022 (E) 2023 (E)

Crescimento do PIB (var. %) 1,3 1,1 -6,48 3,50 2,50 2,50

IPCA (var. 12m%) 3,75 4,31 1,53 3,15 3,50 3,50

SELIC ( %aa, fim de período) 6,50 4,50 2,25 3,50 5,00 6,00

Câmbio (R$/ US$) 3,87 4,03 5,40 5,08 4,90 4,90

Fonte: Ibovespa

Fonte: Banco Central

Fonte: Banco Central
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A recuperação gradual da Ibovespa aponta um certo otimismo do mercado 
quanto à retomada da economia
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Paralisação da 
Produção

Cancelamento 
de Pedidos

Falta de Insumos/
matéria-prima

Aumento do 
Absenteísmo

Dificuldade no 
escoamento da 

produção

Aumento da 
Inadimplência 

Queda no 
Faturamento

▪ Empréstimos utilizando iniciativas pública e 
privada

▪ Renegociação de dívidas com credores

▪ Suspensão temporária dos Contratos de Trabalho

▪ Renegociação dos contratos com fornecedores

▪ Suspensão do pagamento de fornecedores não 
essenciais

▪ Redução da jornada de trabalho

▪ Uso de Bancos de Horas

▪ Férias coletivas

▪ Demissão de empregados

▪ Afastamento de empregados de grupo de risco

+ 1 0 , 5 %  n a  t a x a  d e  
d e s o c u p a ç ã o  n o  1 ° Tr i  d e  
2 0 2 0

+ 1 3  m i l h õ e s  d e  
d e s e m p r e g a d o s  e m  
2 0 2 0
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Principais impactos e medidas emergenciais adotadas pelo mercado brasileiro
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As empresas que se destacam

no “novo normal” 

possuem a mesma visão

sobre planejamento
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As megatendências terão alto impacto no modelos de negócio para o “novo 
normal”

O que essas 
empresas 

fazem?

Gestão do caixa 
com austeridade

Fortalecimento das relações com 
fornecedores, clientes e funcionários

Financiamentos sustentáveis 
aproveitando a baixa taxa de juros e 
geração de caixa com ações internas

Reinventando seus produtos, com 
inovação e transformação digital e para 
complementar portifólio

Aquecendo o M&A, com 
aproveitamento de 
oportunidades do mercado

Gerindo por performance,
utilizando indicadores eficientes 
para medição 

Cuidando dos funcionários,
utilizando novas ferramentas de 
gestão de saúde 

Otimizando a cadeia de suprimentos 
através de ações colaborativas com 
fornecedores e parceiros
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Descobrindo novos modelos 
comerciais através de meios de cobrança 
e pagamento inovadores e disruptivos

Intensificando o e-commerce, com 
investimentos em logística e marketing 
digital
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O pior já passou?

Cenário político 

Covid-19 - Possível segunda onda

Câmbio

Relações Comerciais

Independente do cenário, nunca foi tão importante 

reduzir CUSTOS, gerar CAIXA e aumentar EFICIÊNCIA
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