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1.0 Introdução 

 

Estamos atravessando um dos maiores e mais singulares fenômenos econômicos e sociais da 

história da humanidade. Em escala global, os impactos nos mercados são profundos, 

transitórios e carregados de algumas incertezas quanto às possibilidades de sobrevivência das 

empresas e às consequências sociais derivadas. Essa complexidade e singularidade exigirão 

dos gestores alta capacidade de interpretação do alto volume de informações, de 

entendimento sistêmico de medidas governamentais e de tempestividade na tomada de 

decisão. Combinar ações emergenciais com possibilidades de saída para a continuidade e 

perenidade das organizações. 

 

O primeiro entendimento sistêmico diz respeito a saber que essa crise não é econômica, no 

sentido de provocada por fatores econômicos, e sim de retração econômica, provocada por 

uma pandemia. Isso quer dizer que os países não se encontravam em crise econômica antes 

da pandemia causada pelo novo coronavírus. As principais economias do mundo estavam em 

desaceleração, mas não em crise, as estimativas de crescimento do PIB mundial eram da 

ordem de 3,0%. 

 

No Brasil, diferentemente de no mundo, a economia estava em crescimento com quedas 

acentuadas da taxa Selic e grandes expectativas de migração do capital do mercado financeiro 

para a atividade produtiva. No entanto, com as taxas de juros em queda e negativas nas 

economias avançadas apontavam para fortes possibilidades de investimentos em diversos 

projetos brasileiros, os quais revelavam favoráveis taxas de retorno. Notadamente os projetos 

de infraestrutura se mostravam extremamente atrativos ao ingresso de capital em 

investimentos e alavancagem do PIB.  

 

Nesse contexto, torna-se absolutamente necessário a correta interpretação das informações 

originadas pelas medidas adotadas pelos governos que combinam aquelas de natureza 

epidemiológicas e econômicas. Portanto, entendê-las de forma sistêmica e sincronizada nos 
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favorecerá nas tomadas de decisões para a travessia do vale da retração econômica e na 

preparação das organizações para o crescimento sustentado pós-crise. 

 

2.0 Visão Sistêmica das Medidas Econômicas e Epidemiológicas  

 

Isso posto, cabe uma visão sistêmica da atuação dos governos nos âmbitos da União, estados 

e municípios. Para tanto, as principais medidas são agrupadas naquelas de natureza 

econômica e outras voltadas para o combate à epidemia. O importante aqui é o entendimento 

dos efeitos articulados das medidas sobre a economia e a sociedade em seus estratos de 

empregos, informalidade e população vulnerável. O quadro abaixo dispõe as medidas e 

explicita suas interações. 

 
 
 Fonte: Construção própria.  

 

A operação sincronizada das medidas econômicas e epidemiológicas demonstrada na figura 

acima visa proteger a vida e as atividades econômicas simultaneamente. Isso implica amparar 

os vulneráveis com transferência de renda, permitir às empresas a sobrevivência na travessia 

do vale da recessão e preservar os empregos. Quer dizer, evitar o colapso social e econômico. 

É o que veremos.  
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Embora existam algumas divergências, o que é natural, a articulação entre União, estados e 

municípios parece revelar um certo sincronismo entre medidas econômicas e epidemiológicas 

os diversos decretos publicados convergem para propósitos imediatos e de curto prazo. Isso 

é o que procuraremos demonstrar com a descrição das medidas, suas convergências e pontos 

de alavancagem. 

 

O propósito do Governo agora é minimizar o impacto da crise em seis níveis, de forma 

articulada com os seguintes objetivos: 

 

1. Proteger o cidadão –evitar o colapso do sistema de saúde.  

2. Ampliar a capacidade de atendimento do sistema de saúde.  

3. Preservar as estruturas de abastecimento.  

4. Preservar empresas e empregos. 

5.  Proteger os cidadãos inseridos na economia informal.  

6. Ampliar a proteção à população vulnerável. 

 

Essas medidas serão descritas seguindo o agrupamento em medidas epidemiológicas e de 

abastecimento e medidas econômicas. Uma vez entendidas de forma articulada e 

sincronizada, ficarão claros seus efeitos no combate à crise na travessia do vale de retração 

econômica promovido pelo choque de demanda.  

  

3.0 Medidas Epidemiológicas e de Abastecimento 

 

São medida voltadas para a proteção do cidadão. Em primeiro plano, evitar o contágio e, 

depois, achatar a curva de contágio para evitar o colapso do sistema de saúde. Ao mesmo 

tempo, expande-se a assistência para cobrir o atendimento aos infectados e suspeitos de 

contágio. 
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3.1 Proteção Social  

 

A lógica da proteção social é evitar o colapso do sistema de saúde por meio do achatamento 

da curva de contágio e, ao mesmo tempo, expandir o atendimento e a cobertura de testes de 

contágio. 

 

3.1.2 Evitar o Colapso do Sistema de Saúde 

 

Aqui o propósito é não ser exaustivo em temas epidemiológicos, uma vez que as informações 

já são demasiadamente disponibilizadas.  Assim, centraremos na formação da curva 

exponencial de contágio, a absoluta necessidade de achatá-la para não colapsar o sistema de 

saúde. 

 

3.1.2.1  A Formação Exponencial das Curvas de Contágio e seu Achatamento 

 

A formação da curva de contágio em uma evolução exponencial e comparativamente com 

outros países pode ser observada nesse gráfico da Boston Consulting Group. 

 
Fonte: Adaptado do Boston Consulting Group: BCG Roundtable Brazil: Como reagir aos 
impactos da crise. 
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No Brasil, a formação inicial da curva de contágio evolui abaixo da linha média de crescimento 

dos países comparados e se aproxima da Alemanha nas possibilidades de crescimento futuros. 

No entanto, para efeito de percepção de evolução dessa curva exponencial e identificação do 

pico e decréscimo de contágios, as aproximações feitas pelo J.P. Morgan parecem a mais clara 

quanto à conformação da curva e a realidade brasileira. 

 

Curva de Crescimento do Contágio 

Fontes: Secundária –revista Exame; primária – Estimativa J.P. Morgan. 

 

Essa curva de contágio guarda uma relação com o número de infectados e a capacidade de 

atendimento do sistema de saúde, assim como com o tempo necessário para o isolamento 

social e, por consequência, com a curva de retração econômica. Isso implica dizer que 

estratégias de bloqueios, conforme descritas mais adiante, dependerão fundamentalmente 

das providências de achatamento da curva de acordo, como ilustra a figura abaixo. 
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Achatamento da Curva de Contágio 

 
Fontes: Secundária: BBC; primária: Esther Kim, Carl T. Bergstrom, Universidade de 

Washington. 

 

As medidas para achatamento da curva de contágio dependem principalmente do isolamento 

social e da ampliação dos testes como mecanismos de operacionalização.  

 

Descreveremos as duas estratégias de bloqueio das atividades econômicas possíveis para os 

fins pretendidos.  

 

3.1.2.2  Isolamento Social e Ampliação dos Testes de Contágio 

 

Existem duas principais estratégias utilizadas por vários países para tentar conciliar, da melhor 

forma possível, o combate à epidemia e o choque econômico pela demanda. 

A primeira consiste no isolamento social com o respectivo bloqueio horizontal da atividade 

econômica. Isso implica a paralisação total de quase todos os setores da economia. Liberação 

somente daqueles relacionados com o sistema de saúde e abastecimento. 
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A segunda estratégia consiste em bloqueios verticais. Mais cirúrgicos, nesse tipo de bloqueio 

são identificados e isolados grupos de riscos, assim como são evitadas grandes aglomerações 

como cinemas, shows, teatro e assim por diante. No entanto, as demais atividades 

econômicas seguem curso quase normal. Foi a estratégia utilizada pelo Reino Unido, Holanda 

e pelos EUA. 

 

No entanto existe hoje quase um consenso da necessidade de utilização de bloqueio 

horizontal da atividade econômica por pelo menos quinze dias como essencial para 

achatamento da curva de contágio e evitar o colapso do sistema de saúde. 

 

No entanto, uma ampliação intensa dos testes para identificação dos infectados se revela de 

vital importância não somente para o controle da curva de contágio por isolamento como para 

a definição da estratégia de saída do isolamento horizontal para o vertical. No momento, a 

estratégia do Ministério da Saúde é testar um em cada dez brasileiros, o que parece ser uma 

meta bastante razoável para os níveis de cobertura de testes desejado. 

 

3.2 Ampliação da Capacidade de Atendimento do Sistema de Saúde  

 

Medidas para ampliação da capacidade de atendimento já estão sendo tomadas nos âmbitos 

público e privado. Por exemplo, o estado de São Paulo já utiliza estádios de futebol e centros 

de convenções para tal fim. Muitos municípios seguem com medidas semelhantes. 

 

O Ministério da Saúde já adotou providências de incentivo à produção máxima e à compra de 

respiradores, ao mesmo tempo que também apoia as pesquisas para novos equipamentos e 

ampliação da capacidade dos existentes. 

 

Espera-se que tais providências atendam às demandas, considerando-se o achatamento da 

curva, dentro das expectativas. Também deve ser considerado que não há uma distribuição 

regular de casos, mas, sim, concentrações e picos localizados, tal como vem ocorrendo em 

outros países.  
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3.3 Fluxo de Abastecimento  

 

A manutenção do fluxo de produção e logística para abastecimento do sistema de saúde e 

para provimento das primeiras necessidades da população torna-se vital para a plena 

assistência e para o sucesso do isolamento social. Portanto, o desbloqueio de atividades 

produtivas e logísticas relacionadas se posiciona ao lado das medidas epidemiológicas por sua 

alta correlação nos efeitos almejados no combate à epidemia. 

 

No entanto, é preciso compreender que, por mais extensivas que sejam as medidas de 

transferência de renda, como veremos, sempre ocorrerão vazios na cobertura das populações 

vulneráveis e até mesmo daqueles de renda informal não cadastrados. Assim sendo, o 

abastecimento dessas famílias por meio de cestas básicas pode se revelar de crucial 

importância nesse momento de transição. As prefeituras e as organizações não 

governamentais que atuam nessa área de alimentação são os canais principais para o 

provimento dessa assistência. 

 

4.0  Medidas Econômicas e Gestão da Crise 

 

A medidas econômicas estão voltadas essencialmente para preservar as atividades 

econômicas por meio do suporte de crédito às empresas – necessário para transitar no vale 

da retração econômica – e por consequência para preservar os empregos. Com isso, de um 

lado, evita-se que a retração se transforme em recessão econômica.  

 

Por outro lado, tem-se que evitar a ruptura social amparando a economia informal por meio 

da transferência direta de recursos. O mesmo mecanismo de transferência direta é utilizado 

para expandir o Bolsa Família como instrumento de amparo às populações vulneráveis.  

 

No entanto, antes das descrições das medidas econômicas, vale a pena esclarecer as 

possibilidades de variação do PIB no processo de descida e recuperação da atividade 



 

  

| 11 | 

econômica, que, a depender da situação, pode tomar ao menos três formatos básicos 

distintos, como veremos adiante.  

 

4.1 Entendimento dos Formatos de Variação do PIB na Retração Econômica 

 

Conforme exposto na Introdução, não se trata de crise econômica, mas, sim, de retração 

econômica. Essa retração – assim como o retorno para os níveis de atividades no pós-crise – 

pode ser compreendida em três cenários básicos, e suas evoluções configuram curvas em 

formatos de “V”, “U” e “L”, como pode ser observado na figura abaixo, que combina os níveis 

de crescimento, base 100, com os crescimentos absolutos. 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Boston Consulting Group: BCG Roundtable Brazil: Como reagir aos 

impactos da crise.  

  
Para identificação dos formatos devemos observar os gráficos que revelam “Nível do PIB”. O 

formato “V” representa uma perda da produção no período de retração econômica e 

posterior recuperação com pico de crescimento na saída e depois suas estabilizações em 

padrões anteriores ou até mesmo um pouco acima. Embora não haja evidências anteriores de 
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choque de demanda nessas proporções, esse comportamento se apresenta como o mais 

provável para a economia brasileira. Utilizaremos esse modelo para descrever a combinação 

dessa curva “V” do PIB com as medidas econômicas do governo e a gestão da crise no âmbito 

da empresa. 

 

O formato em “U” revela que a perda de produção no vale de retração não é recuperada de 

imediato, mas não é perpetua. Isso significa que, em tempos mais alongados, se recupera. Por 

sua vez o formato “L” revela uma perda perpétua, dada a dificuldade de recuperação da 

economia ao longo do tempo e sua curva de crescimento abaixo do esperado. 

 

4.2 Medidas Econômicas Anunciadas 

 

São muitas as medidas econômicas para o enfrentamento da crise. No entanto, nos 

concentremos naquelas mais estruturais, que se vinculam ao aumento de liquidez do 

mercado, concessão de crédito para as empresas e transferência direta de recurso para a 

economia informal e parcela da população vulnerável. 

 

4.2.1 Medidas para Aumento de Liquidez na Economia  

 

O Banco Central do Brasil anunciou medidas que liberam R$ 1,2 trilhão em liquidez para a 

economia. As medidas têm um potencial de alcançar 16,7% do PIB, com amplo impacto no 

mercado de crédito. Segundo o Presidente Roberto Campos Neto: “É o maior plano de injeção 

de liquidez e capital da história do país. O sistema é sólido e está bem capitalizado. Vamos 

atravessar bem essa crise”. 

 

Entre as iniciativas, estão a redução da alíquota de compulsório, empréstimos a instituições 

financeiras garantidos por debêntures e a captação de depósito a prazo com garantia especial 

do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) (bancos poderão aumentar sua captação com garantia 

do FGC em 1x seu patrimônio líquido, limitado a R$ 2 bilhões). 
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Além disso, as reservas internacionais da ordem US$ 360 bilhões servirão para assegurar a 

liquidez em moeda estrangeira e regular o funcionamento do mercado de câmbio.  

 

4.2.1.1 Fundo Garantidor de Crédito (FGC) 

 

Um dos mais importantes mecanismos para a utilização da liquidez promovida pelo Banco 

Central está na operacionalização do FGC anunciado pelo presidente do BNDES. Embora já 

houvesse relativa liquidez nos mercados, o fluxo e as concessões de empréstimos para as 

empresas estava muito lento por conta da incerteza dos bancos quanto à capacidade das 

empresas de honrarem seus compromissos no futuro. Com o FGC, os bancos são estimulados 

à expansão e aceleração das concessões de crédito.  

 

4.2.2 Expansão do Crédito 

 

As medidas facilitaram a renegociação de operações de créditos de empresas e de famílias 

que têm boa capacidade financeira e mantêm operações de crédito regulares e adimplentes 

em curso. A medida dispensa os bancos de aumentarem o provisionamento no caso de 

repactuação de operações de crédito que sejam realizadas nos próximos seis meses. Estima-

se que aproximadamente R$ 3,2 trilhões de créditos sejam qualificáveis a se beneficiar dessa 

medida.  

 

Além disso, houve a expansão da capacidade de utilização de capital dos bancos para 

melhores condições de realização de eventuais renegociações e de manutenção do fluxo de 

concessão de crédito. Isso permite o aumento da capacidade de concessão de crédito em 

torno de R$ 637 bilhões em um ano.  

 

Nos aspectos monetários, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 

0,50 ponto percentual, passando para 3,75% ao ano. No comunicado, o Copom ressalta que a 

pandemia causada pelo novo coronavírus está provocando desaceleração significativa do 

crescimento global, queda nos preços das commodities e aumento da volatilidade nos preços 
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de ativos financeiros, tornando o ambiente desafiador para as economias emergentes. Por 

mais que os dados ainda não refletissem, na totalidade, o impacto da pandemia na economia 

brasileira, o Comitê prescreveu uma política monetária de estímulo à atividade econômica.  

 
4.2.3 Transferências Diretas  

 
O Ministério da Economia anunciou um programa de ajuda para autônomos em função do 

impacto da epidemia na economia. Será realizada a transferência direta de recursos aos 

trabalhadores informais ao custo de R$ 5 bilhões por mês, pelo prazo de três meses, 

totalizando a investida em R$ 15 bilhões. O auxílio será de R$ 200 por beneficiário. Poderá 

haver expansão na alocação de recursos para tal fim, caso os prazos estimados da crise sejam 

maiores que o previsto. 

 
Nessa mesma linha, para as populações vulneráveis foram providenciadas transferências de 

R$ 46 bilhões e a ampliação de R$ 3,1 bilhões no orçamento do Bolsa Família, o que vai 

permitir o ingresso de 1,2 milhão de famílias no programa. Complementarmente, o 

incremento de cestas básicas providenciadas pelas diversas prefeituras reforça o apoio a essa 

parte da população mais exposta aos efeitos da crise.  

5.0 Gestão da Crise  

Como o propósito aqui se concentra na gestão durante a crise, portanto, na passagem da 

retração econômica, e visando facilitar a composição da figura, simplificaremos o gráfico de 

crescimento do PIB sem representar o “rebote”, ou seja, crescimento de saída acima de 2%, 

assim como sem considerar que, no retomo, o crescimento poderá ser maior que 2%.   

 
Para exemplificação da travessia da curva de retração, utilizaremos o setor do varejo por sua 

amplitude. Claro está que, feitos os devidos ajustes, a lógica da gestão do caixa se aplica a 

qualquer setor da economia. Além disso, existe a assunção de que todos que se dedicarem ao 

entendimento das explicações dominam os fundamentos das finanças corporativas, ao menos 

no sincronismo entre os aspectos econômico e financeiro da empresa. Para mais detalhes 
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explicativos, sugiro a consulta ao livro Arquitetura e dinâmica das organizações em que dedico 

um capítulo a tais temas.  

 

O gráfico abaixo expõe os elementos centrais a serem manejados na empresa combinados 

com as medidas econômicas adotadas pelo Governo para expansão do crédito, deferimento 

de impostos e flexibilização da legislação trabalhista. 

 
Fonte: Construção própria.  

 

A gestão da crise na empresa revelará a capacidade das lideranças para manejar as variáveis 

mais importantes, de forma tal que preserve ao máximo o caixa da empresa, os empregos e o 

clima organizacional. Vale repetir que se trata de uma travessia do vale de retração econômica 

e, na saída da crise, as empresas necessitarão de suas principais forças propulsoras, que, no 

caso escolhido do varejo, estará centrada nos colaboradores e fornecedores.  
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5.1 Gestão de Caixa  

 

Suspender pagamentos e demitir as pessoas de forma radical não é gestão de crise. São 

medidas radicais e desesperadas de empresas despreparadas. A gestão adequada pressupõe 

gerenciar os componentes do capital de giro. Como estamos no choque de demanda, as 

atenções devem ser voltadas para o “contas a pagar”. Implica negociação com fornecedores 

obedecendo o volume de pagamentos, prazos e porte do fornecedor.  

 

A capacidade de negociação com o perfeito entendimento das características de cada 

fornecedor é crucial para o êxito do deferimento e preservação das relações de parcerias tão 

necessárias para a continuidade e alavancagem das operações ao fim da crise. 

 

5.2 Preservação do Emprego 

 

Todos os esforços, no momento, deverão estar voltados para a preservação dos empregos. 

Portanto, a empesa deverá se utilizar das medidas de flexibilização trabalhista para estruturar 

um plano a ser aplicado na sequência das alternativas que vão da antecipação de feriados a 

férias coletivas e assim sucessivamente. Sugere-se que a redução dos quadros somente ocorra 

como última opção, dado o agravamento da crise ou dadas as reais condições de cada 

empresa. Isso é de fundamental importância para a preservação do clima organizacional. 

 

5.3 Preservação do Clima Organizacional 

 

Um bom clima organizacional sustentado pela confiança, transparência e pelo cuidado com 

as pessoas será a maior de todas as forças propulsoras para as empresas na saída da crise. 

Portanto, cabe uma comunicação clara, demonstrando os esforços da empresa para a 

preservação dos empregos. A abertura de um canal preferencial com os colaboradores 

visando mantê-los informados sobre a crise, as medidas adotadas e, sobretudo, as 

perspectivas futuras da empresa. 
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6.0 Perspectivas Pós-Crise 

 

Uma vez adotadas as medidas de combate à crise em todo o mundo com a injeção de recursos 

na economia, por parte dos governos, para ações anticíclicas, as bolsas de valores já 

começaram a responder melhor e as projeções tornam-se possíveis. Bancos como o Itaú já 

publicou suas projeções para economia global e brasileira. 

 

Nesse sentido, já existem projeções econômicas ajustadas para a economia global. O 

crescimento global para 2020, que era de 2,7% passa para -0,4%. De forma específica, a China 

tinha uma previsão de crescimento da ordem de 5,3% para 2020 e foi ajustado para 3,3%. 

Assim mesmo a Europa, de 0,6% para -2,2%. Nessa mesma linha, os EUA, de 2,0% para -0,1, e 

a América Latina, de 0,8% para -2,2%. 

 

O Brasil tinha uma projeção de crescimento, desse mesmo banco, para 2020, de 1,8% e está 

ajustada para -0,7% e projetado um crescimento de 5,5% em 2021.A taxa de câmbio revisada 

de antes 4,15 reais por dólar para 4,6 em 2020 e projetada para 4,15 reais por dólar em 2021. 

O déficit primário projetado de 1,1% passa para 3,1% do PIB em 2020 e de 0,6% para 0,8% em 

2021. Assim mesmo a inflação foi ajustada de 3,3% para 2,9% em 2020 e de 3,5% para 3,3% 

em 2021. Por fim, a taxa Selic está projetada para 3,25% ao ano, ao fim de 2020, e de 3,75% 

ao ano, ao fim de 2021. 

 

Embora ainda sejam projeções no calor dos acontecimentos e de uma única instituição 

financeira, já apontam para uma saída de recuperação econômica em 2021, que podem ser 

alavancadas por dois fatores essenciais: baixas taxas de juros nos mercados internacional e 

nacional e grandes oportunidades de investimentos no Brasil. Portanto, como bem disse o 

Ministro Paulo Guedes: “O melhor antidoto para a crise seria a aprovação das reformas”. 

Sugiro a leitura do meu artigo “O Brasil e a Matriz Institucional”, no qual descrevo a 

emergência e a dificuldade de se promoverem tais reformas no Brasil. 
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Isso implica dizer que a classe política brasileira poderia aproveitar o momento para oferecer 

aos cidadãos brasileiros dois grandes tributos nesse momento tão difícil. Por um lado, destinar 

os recursos do fundo partidário eleitoral para o combate à epidemia. Por outro, aprovar as 

reformas para oferecer aos investidores as oportunidades de investimentos e, com isso, 

acelerar nosso crescimento, trabalho e renda e bem-estar do nosso povo. Percebam que o 

ângulo alfa da curva “V” na saída dependerá fundamentalmente da aprovação dessas 

reformas. 

 

7.0 Considerações Finais  

 

De tudo exposto, parece emergir a necessidade de um sincronismo entre as medidas 

epidemiológicas e as econômicas. Claro está que não se deseja que a dose do remédio seja 

excessiva a ponto de torná-lo o próprio veneno. No entanto, também está claro que a 

combinação de bloqueio horizontal das atividades econômicas se revela imprescindível para 

o achatamento da curva exponencial de contágio e assim se evitar o colapso do sistema de 

saúde. Essa condição permite o destravamento da economia com bloqueios verticais mais 

seletivos e cirúrgicos e, portanto, a liberação de sucessivas atividades econômicas. 

 

Durante esse período, li e ouvi vários argumentos sobre as duas posições extremas e as 

questões éticas envolvidas. Ora, é preciso uma perfeita compreensão da necessidade do 

Estado, como e por que ele surgiu. Não me estenderei, mas recomendo um artigo que escrevi 

para a FDC intitulado “Sociedade e Estado”. Nele explico que o Estado moderno, tal como o 

entendemos hoje, surge para em primeiro lugar garantir o direto a vida de seus cidadãos. 

Depois vem o direito à propriedade, o direito de ir e vir, o direito à educação, saúde e assim 

por diante. 

 

Isso posto, não há que se falar em alternativas utilitaristas, ou seja, que vale sacrificar alguns 

poucos em benefício da maioria. Já vencemos isso há muito tempo, e avançamos para uma 

ética kantiana, na qual o indivíduo sempre será o fim, nunca o meio.  
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Temos meios para conciliar as duas medidas. Salvar as vidas que devem ser salvas e evitar o 

colapso das economias. Foi para isso que tantos se sacrificaram no passado. Nos servimos de 

seus legados e avançamos na técnica e no humanismo. Portanto, como bem disse nosso 

Presidente da FDC, Antônio Batista, é tempo de serenidade, seriedade e criatividade. Que 

assim seja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


