
Diminuição de impactos econômicos no contexto da Covid-19

COMO REDUZIR IMPACTOS E GERAR 
OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS E 
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DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Para o combate a pandemia causada pelo Coronavírus será necessário um 
conjunto de ações de contenção de danos na economia. A crise afetou de 
forma diferente diversos setores, criando oportunidades para alguns e 
muitos desafios para a maioria. 

De um lado, o setor de saúde e telecomunicações enfrentam um rápido e 
intenso aumento da demanda. Por outro lado, setores cuja estrutura 
produtiva se assentavam na oferta presencial de produtos precisam de 
apoio para poder identificar novos modelos de negócios face a medidas 
crescentes de isolamento social (economia do isolamento). 

Por fim, existem ainda muitas possibilidades de mitigação de crises 
setoriais, desemprego, problemas de abastecimento e pressões 
inflacionárias por meio da identificação de oportunidades de adequação 
e redirecionamento da estrutura produtiva e logística já existente para o 
atendimento das novas demandas públicas e privadas do contexto atual.

ODS relacionados 
ao problema:
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POR QUE ISSO É UM PROBLEMA?

→ Os efeitos do Covid-19 sobre o crescimento 
do PIB Global em 2020 passará de 2,9% para 
2,4% (OCDE).

→ 99% das empresas no Brasil são de micro e 
pequeno porte (MPE), onde estão 52% dos 
empregos formais no setor privado (16,1 
milhões). Com a redução da atividade 
econômica, terão dificuldades de pagar 
impostos e manter empregos.

→ O aumento repentino da demanda de alguns 
produtos para estocagem e diminuição da 
produção industrial pode afetar algumas 
cadeias produtivas e gerar desabastecimento 
de artigos de primeira necessidade (ex: 
alimentos e artigos de higiene).

→ Fomentar o desenvolvimento de novas 
tecnologias e a produção nacional pode ser a 
única forma de garantir o atendimento da 
demanda doméstica como também a geração 
de novas oportunidades de uso da capacidade 
produtiva já instalada, garantindo empregos e 
renda (ex: fabricantes de cerveja produzindo 
álcool em gel no Brasil).
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COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA O 
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POR BENS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA 
DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO NO CONTEXTO DO COVID-19?
A partir desse grande desafio, surgem diferentes oportunidades 
de inovação, como nos exemplos a seguir:

Como identificar novas 
oportunidades de negócios, a 
partir da estrutura produtiva 
existente, para mitigar os 
impactos econômicos nos 
setores mais atingidos pelas 
ações no contexto de 
enfrentamento do Covid-19? 
(Cultura, turismo, aviação civil)

Como identificar as principais 
demandas e fomentar o 
desenvolvimento rápido de 
novas tecnologias que podem 
apoiar as ações de 
enfrentamento ao Covid-19 e 
estabelecer novos usos para 
capacidade produtiva interna?

#adequação produtiva #inovação tecnológica #novas economias #logística

Que medidas o governo 
poderia implementar para 
apoiar a migração da oferta 
presencial para online de bens 
e serviços, públicos e privados, 
criando oportunidades junto 
às micro e pequenas 
empresas?

Como evitar o 
desabastecimento de bens de 
primeira necessidade com a 
criação ou reorganização de 
sistemas ou redes de logísticas 
reais e virtuais, tendo em vista 
a estrutura produtiva e de 
transporte do país?
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Fabricante de cerveja vai começar a produzir 
álcool em gel
Fonte: Superinteressante 

Statement on COVID-19 economic policy 
response
Fonte: Conselho da União Europeia 

Página da OCDE com informações, artigos e 
dados relacionados ao enfrentamento da 
epidemia da Covid-19
Fonte: OCDE

Como empreendedores estão buscando 
soluções para enfrentar o coronavírus
Fonte: Tilt/Uol 

Coronavírus: Oito gráficos que mostram o 
impacto da COVID-19 sobre a economia 
mundial
Fonte: BBC Brasil 

REFERÊNCIAS E RECURSOS ADICIONAIS
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Portal Vox do Centro para Pesquisa em Políticas 
Econômicas: informações e e-books gratuitos 
sobre a dimensão econômica da crise Covid-19:
Fonte: Portal Vox

https://super.abril.com.br/saude/fabricante-de-cerveja-vai-comecar-a-produzir-alcool-em-gel/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/19/nove-em-cada-10-cidades-do-pais-nao-tem-leito-de-uti-e-exportam-pacientes.htm
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://govtech.blogosfera.uol.com.br/2020/03/14/coronavirus-empreendedores-buscam-solucoes-para-enfrentar-o-desafio/
https://govtech.blogosfera.uol.com.br/2020/03/14/coronavirus-empreendedores-buscam-solucoes-para-enfrentar-o-desafio/
https://govtech.blogosfera.uol.com.br/2020/03/14/coronavirus-empreendedores-buscam-solucoes-para-enfrentar-o-desafio/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51766452
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51766452
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51766452
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51766452
https://voxeu.org/debates/economics-time-covid-19


Desafios Covid-19

RELATOS DE PESSOAS IMPACTADAS
Perfis fictícios com base em entrevistas reais com 
brasileiros enfrentando a epidemia do Covid-19.



Flávia, 48 anos
Comerciante no Sudeste
"O que fazer com as equipes? A maioria 
já foi para as férias coletivas, 99% está 
fazendo isso, mas o problema é o que 
fazer depois dos 30 dias. Esse peso 
está nas nossas costas, atormentando 
dia e noite.”

RELATOS DE PESSOAS IMPACTADAS: DIMINUIÇÃO 
DE IMPACTOS ECONÔMICOS

Tiago, 61 anos
Dono de franquia de calçados 
na região Norte
“Não dá para pensar a longo prazo 
porque a gente não sabe quando vai 
abrir de novo o comércio. Tem que 
pensar no agora, de pouquinho em 
pouquinho.”

Principais dificuldades 
enfrentadas

→ Incerteza sobre quando 
será possível retomar as 
atividades

→ Pagamento de 
funcionários

→ Financiamento para 
capital de giro

→ Transformação de 
modelos de negócios 
presenciais
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