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Introdução
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Em um cenário que já foi definido por uma dose considerável
de incerteza, pode-se afirmar que o momento mais crítico ficou
para trás. Isso não significa, entretanto, que a turbulência da
conjuntura socioeconômica chegou ao fim, e sim que, agora,
podemos visualizar uma recuperação mais consistente.
Neste e-book, vamos apresentar o papel insubstituível da
indústria nesse processo de retomada da economia. Também
abordamos o que as empresas de pequeno e médio porte do
setor devem fazer para encarar os desafios e se adaptar às
mudanças. Boa leitura!

INTRODUÇÃO

A relevância da indústria para o PIB
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O peso da indústria para a evolução positiva ou negativa do PIB
brasileiro é significativa há décadas. Por volta de meados dos
anos de 1980, o Brasil deu início a uma progressiva sequência
de desindustrialização, indo de 21,8% (1985) para 19,4%
(1993), até chegar a 11,3% (em 2020).

Vale observar que o trajeto também foi marcado por algumas
fases de alavancagem do crescimento industrial. Porém, o
todo é conduzido por uma linha descendente, correlacionada
à perda contínua de fôlego do segmento de alta intensidade
tecnológica (transformação).
Logo, o fenômeno da diminuição da participação industrial
afeta o nicho de maior produtividade do setor. Esse detalhe
também é primordial para entender a influência da indústria
no PIB, uma vez que ela é responsável por abrir caminho para a
expansão dos demais setores da economia.
Conclusão: a capacidade de crescimento da economia, o
qual está atrelado ao PIB, é condicionado pelo desempenho
da atividade industrial, principalmente, pela indústria de
transformação. Na falta de impulso por parte desse segmento
específico, os demais não tiveram a força necessária para
sustentar a subida regular do PIB. O resultado é que, do
fim da década de 1990 para cá, as exportações de itens
manufaturados exibiram um declínio na faixa de 27%.
Consequentemente, o restante das atividades que giram a
economia seguiram o ritmo ditado pela indústria.

A RELEVÂNCIA DA INDÚSTRIA PARA O PIB

O impacto da pandemia na indústria
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Entre 2014 e 2020, a indústria apresentou uma queda
de crescimento de aproximadamente 15%. Em 2020, a
expectativa era de que o processo de retomada do setor fosse
mais forte. No entanto, a pandemia desencadeada pela Covid-19
provocou uma nova redução, dessa vez, em torno de 20%.
Com algumas ações importantes tomadas pelo governo
no segundo semestre daquele ano, entretanto, o cenário
começou a mudar para melhor. Elas contemplaram a
área de crédito, a flexibilização das relações de trabalho e,
principalmente, a liberação do auxílio emergencial, o que
contribuiu para aumentar a demanda dos produtos.
Afinal, o estímulo financeiro injetou quase R$300 bilhões na
economia, dinheiro que recebeu uma destinação específica.
Isso porque as pessoas passaram a gastar menos em serviços,
restaurantes (presencialmente), viagens, realização de
festas etc. Em contrapartida, elas concentraram o consumo
em produtos, algo fundamental para o início da retomada
econômica da indústria.

O IMPACTO DA PANDEMIA NA INDÚSTRIA

O resultado foi que, já na virada do ano de 2020 para 2021,
o ramo industrial exibia números bem superiores àqueles
registrados no período pré-pandemia. Alguns motivos, é
verdade, puxaram o desempenho do segmento para baixo.
Um deles foi, justamente, a retirada do auxílio emergencial,
movimento acompanhado pelo aumento da inflação,
responsável por diminuir o poder de compra das famílias.
Adicionalmente, segmentos que cumprem um papel relevante
no desempenho industrial, como o automobilístico, exibiram
problemas. Alguns deles, inclusive, ainda permaneceram
ao longo de 2021, como a escassez de semicondutores no
mercado — transtorno que abrange todo o planeta.
Por sinal, a ausência do componente compromete a fluidez
plena da linha de produção das montadoras e diversas
outras indústrias. Alguns exemplos são os setores de
fabricação de computadores, smartphones, dispositivos de
telecomunicação, equipamentos hospitalares etc.
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Mesmo com essas dificuldades, a indústria já ensaia um ritmo
de retomada mais consistente no segundo semestre de 2021.
Prova disso é a conquista de um crescimento alinhado ao
mesmo período registrado antes da pandemia.
Isso se traduz na ampliação do otimismo dos gestores do
setor. Se em maio a perspectiva de crescimento das vendas
até o fim do ano era de 10%, em junho, ela apontava para
uma projeção de 15%.

No fechamento de 2021, a Fiesp projeta um crescimento
de 6,9% para o PIB industrial. Aqui, vale destacar que alas
essenciais, como construção civil e transformação, sinalizam
elevação de 3,5% e 9,8%, respectivamente.
A leitura acompanha o movimento gradativo de subida da
produção da indústria divulgado no relatório Focus: de 6,30%
para 6,36% recentemente. Portanto, de maneira geral, existem
alguns indícios relevantes, os quais respaldam a conclusão de
que o pior já passou.

O IMPACTO DA PANDEMIA NA INDÚSTRIA

A importância do investimento em educação
para atuar no setor industrial
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Outro item que não para de crescer é o volume de dados gerados,
seja por pessoas físicas, seja pelas próprias organizações. No
caso, principalmente, das pequenas e médias empresas, existe a
grande necessidade de saber como filtrar tais elementos.
O cuidado é crucial para que os gestores considerem apenas
conjuntos de dados que enriqueçam o processo de tomada de
decisão. Há ferramentas tecnológicas encarregadas de coletar e
cruzar esses mesmos dados.
Contudo, trata-se apenas de uma das etapas em questão. Afinal,
pouco adianta ter ótimos dados à disposição, se eles não se
converterem em conhecimento capaz de produzir riqueza
para a organização. Em outras palavras, ainda falta saber como
transformar dados relevantes em informações valiosas. Trata-se
de algo que depende da capacidade de análise das pessoas
atribuídas para tal.

A IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PARA ATUAR NO SETOR INDUSTRIAL
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Esse é um dos pontos que justificam a importância de se
investir em educação. Os demais estão relacionados à gama
de desafios associados a quem pretende criar e manter uma
indústria em território nacional. Essencialmente, em se tratando
de pequenas e médias empresas, que necessitam se preparar
adequadamente para esse tipo de mercado.
Basicamente, isso sinaliza que toda melhoria do modelo
de gestão, aprimoramento de marketing e planejamento
estratégico deve ser efetuada de forma permanente. O mesmo
raciocínio se aplica à constante necessidade de avaliar e projetar
cenários, enquanto toma deliberações e antevê tendências.

Ele precisa, inclusive, considerar que o “temporário” pode
levar mais tempo do que é o previsto. Por isso, a permanência
de uma indústria de pequeno ou médio porte no mercado
está intimamente ligada à sua preparação para lidar com
contextos distintos.
Conhecer quem são seus verdadeiros concorrentes diretos
e indiretos, identificar suas falhas e oportunidades são
outros fatores igualmente indispensáveis para o sucesso do
negócio. Ter ciência desses detalhes faz toda a diferença para a
solidificação do grau de competitividade das empresas.
Repare que todos esses aspectos derivam do uso de uma

Nesse sentido, é preciso se habituar a interpretar o estado
dos elementos ao redor que impactam o nicho do negócio.
Existem adversidades que podem ser passageiras, como uma
eventual crise hídrica. Porém, o bom gestor deve saber como
elencar possíveis efeitos do transtorno na sua empresa em
médio e longo prazo.

A IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PARA ATUAR NO SETOR INDUSTRIAL

base de dados extensa e completa. Para chegar até ela,
é preciso contar com as soluções de uma empresa com
expertise de mercado. Mais do que isso, é necessário firmar
parcerias com organizações que realmente se preocupam
com a expansão da sua indústria.

O apoio da Serasa para o crescimento da indústria
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Assim como as demais empresas, as indústrias são envolvidas por
uma série de pontos que definem o cenário no qual elas estão
inseridas. São eles que constituem os desafios a serem enfrentados
pelas pessoas que optam por empreender um negócio.

NOVO MUNDO, NOVOS PROCESSOS
De um lado, existe o ambiente econômico e seus aspectos
macro e micro. Então, se de um lado há o acompanhamento
da política de juros do Banco Central, por exemplo, do outro,
prevalece a ausência ou excesso dos insumos utilizados por cada
empresa. Ambas as esferas, evidentemente, estão interligadas.
Não estão, todavia, sozinhas. Isso porque também aparece
a necessidade de se criar estratégias que dialoguem
com as demandas vigentes, moldadas pelas mudanças
comportamentais de consumidores e clientes.

O APOIO DA SERASA PARA O CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA
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Simultaneamente, a indústria deve ficar atenta às atualizações
legislativas que digam respeito ao seu nicho de atuação.
O mesmo vale para as transformações que incidem nas
ferramentas tecnológicas, embasadas em uma cultura de
inovação que surpreende a cada ano.

De modo resumido, a sobrevivência e o crescimento sustentável
de qualquer empresa depende de sua capacidade de adaptação
às mudanças. A partir do momento em que se enxerga tudo isso,
fica nítido que a reavaliação de processos é a tônica da gestão
industrial moderna e atualizada.
Se existem métodos de gerenciamento caracterizados por
soluções muito mais efetivas no mercado, não há razão para
continuar com o modelo antigo e, com certeza, ultrapassado. Isso
faz ainda mais sentido se for levado em conta que o contexto
recente acirrou a concorrência nos mais diversificados ramos.
Entre outras coisas, isso ajuda a explicar a busca por diferenciais
competitivos e por estruturas de gerenciamento de riscos
seguras e eficientes. Quanto antes o gestor entender o que
está acontecendo, maiores serão as chances de sua empresa se
fortalecer no decurso da retomada econômica.

O APOIO DA SERASA PARA O CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA
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GESTÃO DE CRÉDITO ESTRATÉGICA
De certo modo, o período vigente demonstra que a análise,
o monitoramento e a gestão de crédito nunca foram tão
estratégicos. Em circunstâncias marcadas por perda de
receita, o fluxo de caixa operacional, o capital de giro próprio,
os recursos financiados e as fontes de financiamentos precisam
entrar em equilíbrio.
Dito isso, é preciso otimizar a produtividade, saber onde
estão as pessoas que compõem o público-alvo do negócio.
Acima de tudo, há a urgência de promover liquidez ao
estoque de ativos circulantes.
Tentar solucionar o problema de caixa por meio da adesão
a financiamentos com custo de capital elevado causa
desequilíbrio. Na hora de evitar situações que comprometam
as finanças, em vez de aliviá-las, a figura do contador e do
especialista em controle financeiro deve entrar em cena.

O APOIO DA SERASA PARA O CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA

Mediante suporte apropriado, eles podem fornecer informações
importantes no que tange ao montante a ser emprestado e à
melhor época para fazê-lo. Além disso, a utilização dos recursos
deve ser pautada em um planejamento minucioso, incluindo
projeções de fluxo de caixa.
Na outra ponta, há ainda o cuidado quanto ao relacionamento
com fornecedores dispostos a atuar como parceiros da indústria.
Para se ter uma ideia, 30% do passivo operacional derivam de
créditos mercantis.
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O PODER DOS DADOS POSITIVOS
Tendo em vista que a ideia principal é proteger o caixa da
indústria e, ao mesmo tempo, avançar gradualmente, mitigar
riscos se torna prioridade. Para isso, aprender a lidar com os
dados positivos tem se mostrado algo imprescindível.

Trata-se, a propósito, de uma análise que já pertencia à rotina
de instituições financeiras. Agora, resta que as empresas
saibam como extrair valor de elementos tão relevantes para
seu negócio. No momento, existem cerca de 5 milhões de
organizações do território nacional que estão com seus
respectivos cadastros positivos ativados.
Soma-se a isso o fato de que pelo menos 95% dessas
empresas estão ativas na Receita Federal. Entre os
dados positivos disponibilizados, constam vários detalhes
financeiros, relacionados a:

O APOIO DA SERASA PARA O CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA

• consórcio;

• financiamento;

• cheque especial;

• empréstimos;

• cartão de crédito;

• capital de giro.
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O ponto a ser observado reside em saber usar esses dados
internamente. A Serasa Experian é pioneira nesse mercado de
crédito mercantil e compartilhamento de dados, sendo autorizada
pelo Banco Central para gerir e oferecer o cadastro positivo.
Vale dizer que todos os dados sob responsabilidade da Serasa
são devidamente tratados, além de serem regulamentados
pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Na prática, as
empresas têm acesso àquilo que precisam para gerenciar o risco
de crédito e de fornecedores de forma rápida e tranquila. Com
maior capacidade de avaliação, elas podem não só visualizar
saldos devedores, mas outros dados complementares, como:
• pontualidade de pagamentos nos últimos meses;

Outra vantagem consiste na possibilidade de as organizações
monitorarem seu próprio risco. Comum, esse procedimento é
útil diante da necessidade de solicitar algum financiamento ou
uma linha de crédito específica para ampliar seu capital de giro.

• valores em atraso;
• frequência de compromissos financeiros assumidos em
determinado período;
• nível de endividamento.
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Por fim, o cadastro positivo potencializa o já essencial cadastro
negativo. Aliados, o score gerado, que cumpre a função
principal de estimar o risco de inadimplência, torna-se muito
mais poderoso e preciso. O mecanismo, a propósito, separa as
organizações por grupos de probabilidade de insolvência.

Conclusão
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Neste e-book, demonstramos como o uso de dados sólidos e
confiáveis são determinantes para que as indústrias de pequeno
e médio porte tomem decisões seguras e serenas. Desse modo,
é possível contornar os desafios de hoje e amanhã, além de
selecionar os melhores fornecedores.
Também apresentamos os principais obstáculos impostos pelo
período delicado às empresas de um setor tão importante para
o PIB brasileiro. Como você viu, as bases da resiliência exigidas
por circunstâncias complicadas se resumem a se manter
devidamente preparado para o hoje e o futuro próximo.
Conforme as inovações são incorporadas ao mercado, não
faz o menor sentido insistir em limitar o poder de análise e
gestão financeira da sua indústria. Com a adesão e adaptação
a soluções atualizadas e completas, como o Serasa Score com
Positivo PJ, você consegue ampliar o poder de competitividade
da sua empresa em um mercado cada vez mais disputado.
Fazer com que você realize essas tarefas com plena convicção e
confiança é o compromisso de sempre da Serasa Experian.

CONCLUSÃO

Sobre a Rock
Content

Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa Experian é responsável pela maior base de dados
da América Latina e oferece os relatórios mais precisos e eficazes do mercado. Apoiam empresas,
empreendedores e consumidores em suas decisões de crédito e oferecem soluções para gestão de riscos,
marketing e certificação digital. Desde 2007 são parte do grupo Experian, a maior referência mundial em
serviços de informação. Por meio de soluções tecnológicas e inovadoras da Serasa Experian, desvendam o
poder dos dados para ampliar oportunidades para pessoas e empresas.

