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Os acontecimentos ocorridos nos últimos dias, e certamente os que ainda
estão por vir, serão destaques em livros, teses e discussões no futuro. Estamos
de fato vivendo a história, seja nos mercados financeiros, na economia real e
na sociedade de diversos países pelo mundo. Tudo leva a crer que a
chamada destes novos livros estará relacionada ao coronavírus, ou COVID-19.
A China foi o epicentro desta nova crise nos mercados financeiros e na
economia mundial. Os primeiros casos do novo COVID-19 surgiram por volta
de novembro de 2019, na província de Hubei. Muitos especialistas creditam o
surgimento deste novo vírus ao hábito de alimentação de alguns chineses,
com o preparo de alimentos a base de animais silvestres como, por exemplo,
morcegos e outros mamíferos.
Independentemente do que ocasionou de fato o surgimento deste nono vírus,
a realidade é que o impacto na economia mundial não será desprezível. Este
texto tentará apresentar dados que demonstrem a intensidade desta crise
econômica e financeira, buscando compreender eventuais impactos na
economia brasileira e seus diversos setores. Novas atualizações serão
preparadas e divulgadas ao longo das próxima semanas, conforme novos
fatos e dados sejam divulgados.

ONDE ESTAMOS
Após forte crescimento dos casos de COVID-19 na China continental,
principalmente na província de Hubei, a China dedicou grande esforço
coordenado por parte do governo com o intuito de controlar o avanço da
epidemia, e a princípio tem conseguido bons resultados. Atualmente, as
estatísticas acumulam o total de 254.653 casos confirmados e 10.415 mortes,
com recuperação de 87.351 pessoas em todo o mundo. No entanto, o
Governo chinês já anuncia o controle da epidemia, o que poderá ser um
alento ao pânico que tomou conta do mundo, dando diretrizes de como os
países devem se programar e agir para conter este vírus.
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https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/12/china-declara-fim-de-pico-do-surto-denovo-coronavirus-no-pais.ghtml

Os impactos na economia chinesa ainda não estão contabilizados, mas tudo
leva a crer que o pior momento no país passou, com grande parte das
indústrias e empresas retornando ao ritmo normal de atividades. Por outro
lado, os problemas anteriores ao surgimento do vírus permanecem presentes,
agora ainda mais agravados, com a desaceleração do ritmo de crescimento
do PIB, da crise de oferta de proteínas animais e do ainda incerto acordo
comercial com os EUA.
De maneira geral, a situação dos países asiáticos está mais controlada, com
destaque para a Coréia do Sul e Japão que, a princípio, têm tido êxito no
combate a propagação do COVID-19. Os olhos do mundo estão sobre a
Europa, com atenção especial a Itália. O crescimento do número de
infectados no país é alarmante e resulta num total de mortes que já ultrapassa
ao registrado pela China.
“Com mais 427 mortos, a Itália chega a 3.405 fatalidades na pandemia do
Coronavírus e ultrapassa a China em números absolutos de óbitos, apesar de
ter 1/20 da população. Apenas 8 morreram no território chinês no dia 19/03.
Na Itália, nos últimos 5 dias, foram 368, 349, 345, 475 e agora 427 em 19/03”
Informação do jornalista Guga Chacra, da TV Globo.
Mesmo com todos os esforços das autoridades políticas e da sociedade, o
ápice da pandemia ainda não chegou.
No Brasil, o primeiro caso confirmado ocorreu em 26 de fevereiro, em São
Paulo, de um homem que tinha visitado a Itália. Desde então o número de
contaminados e mortes tem aumentado, atingindo 621casos em 19 de março
de 2020. Depois de muita resistência por parte do Governo Federal, e fortes
críticas da imprensa e sociedade em geral, é perceptível a mudança de
comportamento das autoridades brasileiras, com a solicitação da situação de
calamidade pública. Municípios e Estados também estão tomando medidas
para conter o fluxo de pessoas nas ruas e reduzir o ritmo de contágios no país.
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De maneira geral, podemos destacar as seguintes consequências esperadas
para o Brasil nas próximas semanas:
o

Paralisação das principias atividades econômicas no país, com destaque para
os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

o

Solicitação do estado de calamidade pública pelo Governo Federal, o que
elevará os gastos públicos e inviabilizará a meta do resultado primário de 2020.

o

Expectativa de forte queda das atividades econômicas, em diversos setores,
elevando a probabilidade de uma recessão no Brasil entre 2020 e 2021.

o

Elevação do endividamento das empresas, com queima de caixa financeiro e
maior risco de falências.

o

Elevação do desemprego e do endividamento das famílias, reduzindo a
confiança e o consumo.

o

Forte elevação do risco país, com desvalorização acentuada do Real frente ao
Dólar, atingindo patamares acima de R$/US$ 5,00.

o

Realização rápida e aguda das ações de empresas brasileiras de capital
aberto.

o

Elevação da instabilidade política entre os poderes, com riscos de não
aprovação de reformas estruturais, como a Administrativa e a Tributária.

No mundo, podemos esperar, dentre outras coisas:
o

Queda abrupta do ritmo de atividade econômica, com destaque para o
continente europeu, que deverá entrar em recessão.

o

Recuo da demanda internacional por commodities agrícolas e minerais, com
reflexo na cotação destes itens.

o

Acirramento das relações comerciais entre países.

o

Embate dos países membros da OPEP, com reflexo no preço do petróleo, que
atingiu US$ 20 em meados de março de 2020.

o

Alta abrupta da volatilidade dos mercados e dos riscos envolvidos nos
negócios

o

Elevação dos pacotes de socorro econômico por parte dos governos e banco
centrais dos principais países desenvolvidos no mundo.
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o

Risco de falência de diversas pequenas e médias empresas, com impacto
direto no emprego.

o

Redução da liquidez para dívidas de países emergentes e empresas médias.

o

Forte crise no setor de turismo, com quedas no setor aéreo e hoteleiro.

Embora ainda estejamos no ápice das incertezas sobre o futuro do Brasil e do
Mundo, não podemos nos levar com o desespero de parte das manchetes de
jornais e publicações nas redes e mídias sociais, embora a situação demande
extremo cuidado e atenção. As notícias que chegam da China, e de outros
países asiáticos demonstram que é possível combater o ritmo de crescimento
dos contágios da COVID-19, com organização e recursos adequados apara a
saúde pública. A China já está há dois dias sem novos contágios no seu
território continental.
Além disso, surgem as primeiras possibilidades de tratamento da COVID-19,
como por exemplo, o HYDROXYCHLOROQUINE e AZITHROMICIN, que já estão
sendo usados, ainda que de forma experimental, no combate a doença,
registrando elevada taxa de sucesso no tratamento das pessoas, o que pode
reduzir consideravelmente a letalidade do vírus. Novos possíveis tratamentos e
vacinas ao COVID-19 deverão surgir nas próximas semanas.
De qualquer forma, o impacto gerado na economia mundial é irreversível no
curto prazo. O desempenho do PIB da maioria dos países está sendo revisado
para baixo. O Brasil não escapará deste efeito, e deverá apresentar um
resultado ainda menor em comparação ao ano de 2019 (+1,1%), não sendo
possível descartar uma nova recessão em 2020.

FATOS E GRÁFICOS
A seguir, iremos apresentar uma coletânea de gráficos, figuras e tabelas,
retiradas de diversas fontes, com o objetivo de facilitar a compressão da
dinâmica econômica e social dos últimos dias.
Iremos atualizar ao longo dos próximos dias este material, com a evolução dos
fatos sobre a economia do Brasil e do mundo.
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Overview da Pandemia de COVID-19 no mundo, atualizado em 20/03/2020.

Overview da Pandemia de COVID-19 no mundo, atualizado em 20/03/2020
China demonstra controle (linha laranja), enquanto o restante do mundo apresenta forte alta
do número de novos casos (linha amarela). Os recuperados permanecem em trajetória
ascendente (linha verde).
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A Itália poderá registrar o pico da epidemia nos próximos dias. Outros países da Europa
também tendem a apresentar maior crescimento do número de casos, assim como os EUA.
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Na China, o número de novos casos se aproxima de zero. O impacto da epidemia de
coronavirus na China pode ser sentido pela queda do consumo de carvão para a geração de
energia elétrica.
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O impacto da epidemia de coronavirus na China pode ser sentido pela queda do consumo de
carvão e no seu transporte para a geração de energia elétrica.
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O quadro abaixo mostra os impactos na economia chinesa, e a tendência de retorno a
normalidade, ainda em março de 2020.

De qualquer forma, o impacto na economia mundial é evidente, e será mais concentrado na
Itália e China.
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Assim, eleva-se a probabilidade de uma recessão nos próximos 12 meses.

A volatilidade dos mercados financeiros (VIX) subiu rapidamente, atingindo patamares
equivalentes ao da crise de 2008.
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Os índices das bolsas acionárias dos EUA registraram fortes quedas, de forma generalizada e
rápida.

A queda dos preços das ações também foi intensa na Europa e Ásia.
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A velocidade da queda das cotações das ações foi recorde nos EUA.
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A queda foi generalizada.
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O Ibovespa já acumula queda de 40% no ano.
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O grande risco está no contágio do mercado de crédito para empresas e dívidas soberanas de
países, que já apresenta sinais de elevação do risco.
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A confiança do empresariado registrou forte deterioração, reduzindo investimentos e
elevando o desemprego nas principais economias do mundo.
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Bancos Centrais já se articulam com pacotes de socorro financeiro.

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/12/fed-de-ny-oferecera-us-15-trilhao-emdinheiro-nesta-semana.ghtml

FED prepara uma “Bazuca” de estímulos financeiros
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A magnitude do aumento de liquidez impressiona.

Europa deverá seguir mesmo caminho, embora a munição já esteja no fim.
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Bancos Centrais estão reduzindo a taxa de juros. Selic esta na mínima de 3,75% a.a.
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Juros de 10 anos americanos despencam.

No entanto, alguns países mais vulneráveis, como a Itália, apresentam elevação do risco e das
taxas juros.
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Risco de Default na Grécia subiu.

Expectativa de deflação nos EUA aumenta com a queda das commodities agrícolas e minerais
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Expectativa de deflação na Europa aumenta com a queda das commodities agrícolas e
minerais

Índice CRB de commodities se encontra próximo das mínimas.
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Preço do petróleo despenca com a elevação da oferta de petróleo da Arábia Saudita e Rússia.

O Real já ultrapassou o patamar de R$/US$ 5,00, e é uma das moedas que mais se
desvalorizam no ano de 2020.
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Queda das ações de empresas brasileiras é muito forte em 2020, podendo gerar
oportunidades em boas empresas, com solidez operacional e alta liquidez.

Investidores não residentes voltam a entrar em posição comprada em índice.
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Alguns setores sofreram fortes ajustes, como por exemplo, os fundos imobiliários.
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Caso tenha alguma dúvida ou opinião, favor entrar em contato:

MARCEL AUGUSTO CAPAROZ
Economista Chefe
marcel@rcconsultores.com.br

Estudo desenvolvido pela consultoria :

A RC Consultores elaborou este estudo com dados disponíveis até 20 / 03 / 2020. Apesar de cuidar da
exatidão desses dados, a RC Consultores não se responsabiliza pela total precisão das informações que
poderão, eventualmente, estar incompletas e / ou resumidas. A RC Consultores também não se
responsabiliza por qualquer operação que venha a ser feita considerando os prognósticos sobre o
comportamento dos ativos / indicadores aqui mencionados.
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