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Sumário Executivo
A pandemia do COVID-19 gera uma crise global de grandes proporções que se reflete nas várias esferas da vida social. O isolamento
necessário para conter os danos da crise sanitária gera uma crise econômica, explicitada em dois choques simultâneos à pandemia: a
expressiva desvalorização dos ativos financeiros (com reflexos deletérios sobre o valor de mercado e solidez das grandes empresas)
e a virtual interrupção do circuito gasto-emprego-renda que impulsiona a atividade econômica em todos os demais mercados. Como
se sabe, tais impactos são amplificados nos países emergentes, seja por conta da maior vulnerabilidade desses países a choques nos
mercados financeiros, seja pela maior sensibilidade de muitos países a uma retração do comércio internacional.
No caso brasileiro, a crise é agravada pelo longo processo de desestruturação dos principais pilares do desenvolvimento econômico
brasileiro, fenômeno que se acelerou nos últimos cinco anos, mas que já se fazia notável antes mesmo da recessão de 2015 com o esgotamento do ciclo de crescimento puxado por consumo e altos preços de commodities. Com efeito, o fenômeno da desindustrialização
vem provocando danos na estrutura produtiva e na capacidade de geração de emprego e renda. Ademais, reformas recentes como a
trabalhista ampliaram as vulnerabilidades no mercado de trabalho, com o aumento da informalidade e a deterioração dos empregos
formais. No setor público, a “PEC do Teto de Gastos” e o uso de recursos orçamentários para o pagamento de despesas financeiras
reduziram a capacidade fiscal do Estado. Soma-se a tais mudanças a queda da participação dos bancos públicos no saldo de crédito
brasileiro, deixando o financiamento do investimento à mercê dos caros e escassos instrumentos de mercado.
A possibilidade de prolongamento da crise é agravada ainda pelo discurso da equipe econômica, que defende a suposta existência
de um bom desempenho da economia brasileira antes da crise atual e reforça o caráter temporário das modestas medidas já adotadas.
A eventual suspensão das políticas emergenciais e a volta do ajuste recessivo antes da normalização dos efeitos da pandemia (que
seria entre um e dois anos, segundo os pesquisadores) podem prolongar a crise e mergulhar nossa economia numa depressão, gerando
consequências políticas, econômicas e sociais inestimáveis.
Do lado do setor público, a duração incerta da pandemia e seus efeitos sobre o sistema de saúde requerem não apenas a suspensão
temporária das restrições ao gasto do governo, mas uma reforma mais profunda do orçamento público brasileiro, que inclui a revogação
definitiva do “Teto de Gastos” e revisões nas regras da lei de responsabilidade fiscal e da dívida dos entes subnacionais com a União.
Em relação ao sistema financeiro, o recurso aos bancos públicos para garantir que a liquidez chegue na “ponta”, ou seja, no setor
não-financeiro, reacende a discussão sobre a redução expressiva e rápida do crédito público nos últimos anos em favor da dívida privada de curto e longo prazo negociada nos mercados de capitais e bancário. A necessidade do Banco Central do Brasil comprar dívidas
privadas sinaliza potenciais fragilidades da reconfiguração do padrão de financiamento dos gastos no Brasil nos últimos anos.
Por fim, os efeitos de longo prazo da pandemia sobre o desemprego e a renda reforçam a necessidade de um programa de renda básica
permanente, parcialmente fundado sobre uma forma de tributação progressiva sobre grandes fortunas, heranças, lucros e dividendos.
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Introdução
O ano de 2020 ficará marcado como o momento de eclosão da pior crise de alcance global desde a II Guerra Mundial. É global
porque atinge de maneira avassaladora todos os países, inclusive os países em desenvolvimento, mas com epicentros no mundo desenvolvido, nos EUA e na Europa, que também sofrerão consequências em proporções significativas. É uma crise de grandes proporções
porque se explicita em várias esferas da vida social.
Em primeiro lugar, é uma crise de saúde pública, uma pandemia com taxas de mortalidade relativamente altas e grande velocidade de contaminação, que está ceifando dezenas de milhares de vidas e expondo as rachaduras dos sistemas de bem-estar social,
mesmo em seu habitat falsamente intocável, a Europa Ocidental.
Em segundo lugar, é uma crise econômica, explicitada em dois choques simultâneos à pandemia: o colapso dos mercados financeiros
e a virtual interrupção do circuito gasto-emprego-renda que impulsiona a atividade econômica em todos os demais mercados. Os dois
choques resultam numa imediata e generalizada depressão econômica que, por sua vez, ameaça a ordem social em diversos países.
A crise econômica foi, sem dúvida, catalisada pela pandemia. A calamidade social que bate à porta de todos os países será certamente influenciada pela crise sanitária e pela eclosão da crise econômica que a acompanha. Mas, resta a dúvida se a pandemia, apesar
de sua severidade, é realmente a causa única e primeira da crise econômica, e isso sobretudo quando se recorda os impactos anteriores
da derrocada dos preços do petróleo nos mercados financeiros que já vinham supervalorizados por anos a fio de quantitative easing.
Seja como for, dada a gravidade da situação atual, o Estado deverá cumprir, com maior ou menor intensidade, a depender das respostas de cada país, seu papel de gestor emergencial da calamidade. Assim sendo, uma “economia de guerra”, coordenada e financiada
pelo Estado, deverá vigorar por um bom tempo. Restam dúvidas, no entanto, se tais respostas serão suficientes agora, emergencialmente,
e no futuro, como elementos de prevenção de novas crises.
Este relatório pretende investigar essas questões. Será averiguada, inicialmente, a hipótese de que a crise econômica que se abateu
sobre o mundo em 2020 não é apenas uma fatalidade sanitária, mas o resultado das falhas estruturais do capitalismo e das políticas
liberalizantes que há décadas açoitam parcela amplamente majoritária das sociedades ocidentais. Veremos no caso do Brasil que a longa estagnação econômica, a desindustrialização e a participação marginal nas cadeias globais de valor, associadas à adoção sistemática
de medidas de austeridade desde 2015, já vinham corroendo a capacidade de desenvolvimento e de crescimento econômico do país.
Portanto, a crise recente não inaugura, mas explicita e agrava o quadro doméstico.
Em segundo lugar, será exposto que as políticas de suporte emergencial não serão suficientes para impedir crises futuras, sobretudo se não permitirem uma mudança estrutural da economia brasileira. Sem sombra de dúvidas, há que se considerar a oportunidade
para transformar parte dessas inevitáveis medidas emergenciais (e apenas temporárias, para muitos analistas) em políticas estruturantes,
medidas aprofundadas e adaptadas para uma nova era de desenvolvimento econômico sustentável, capaz de evitar a eclosão de novas
crises tão dramáticas como a de 2020.
Para detalhar as teses supracitadas, este documento está dividido em três seções. A primeira seção apresenta uma rápida retrospectiva dos principais impactos da pandemia e das reações de países desenvolvidos e emergentes aos desdobramentos da crise econômica
e financeira. A segunda seção recupera as principais fragilidades da economia brasileira construídas no período pré-crise, considerando sua importância para refutar o caráter meramente conjuntural da crise atual. Por fim, a última seção reforça as insuficiências das
medidas emergenciais e a necessidade da recuperação da capacidade do Estado brasileiro promover crescimento e desenvolvimento
econômico e social.
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1. CRISE GLOBAL: IMPACTOS E REAÇÕES AO COVID-19
Por ser altamente contagioso, o COVID-19 tornou-se rapidamente um problema global. Embora apresente uma letalidade mais
baixa do que outras pandemias (em torno de 5%), há uma grande preocupação com a sobrecarga que uma aceleração rápida do número
de infectados pode gerar nos sistemas de saúde. Por isso, as medidas de contenção visaram reduzir, sobretudo, a taxa de infectados e
achatar a chamada curva epidemiológica, possibilitando, assim, o tratamento adequado a um maior número de infectados (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Mundo: número de casos de COVID-19 acumulados (31/12/2019-01/04/2020)

Fonte: European CDC. Elaboração NEC-FACAMP.

O distanciamento social apresenta-se como uma das poucas alternativas cientificamente eficazes para reduzir a velocidade de
contágio. Com esse objetivo, governos de todo o mundo adotaram medidas de contenção: suspensão de atividades econômicas não
essenciais, fechamento de escolas e universidades, proibição da aglomeração e do tráfego de pessoas. O resultado do isolamento social
em termos sanitários ainda é impossível de se mensurar. O resultado em termos econômicos, entretanto, é uma quase imediata e
abrupta desaceleração do nível de atividade.
Dado o caráter sistêmico da economia, trabalhadores, consumidores, firmas, fornecedores e bancos constituem uma rede de relações
interdependentes. O dinheiro flui dos consumidores para as empresas produtoras e para os governos, e perpassa o sistema financeiro.
Nesse circuito é gerada a renda macroeconômica na forma de salários, lucros, juros e tributos. Com a interrupção das atividades econômicas, muitos consumidores podem perder a sua renda e reduzir sua demanda; empresas podem ficar sem demanda e não pagarem seus
trabalhadores e fornecedores, tendo problemas para continuar ofertando seus produtos e serviços e rompendo com a cadeia de suprimentos doméstica; bancos podem não receber nem o serviço nem a amortização dos créditos concedidos a pessoas jurídicas e físicas.
Deflagra-se, assim, um movimento em cascata, em que o fluxo de pagamentos da economia é interrompido, trazendo prejuízos à
imensa maioria dos agentes, porém não de forma equânime. Os agentes econômicos apresentam grandes diferenciais em sua capacidade de reação e sustento nesse período, os quais derivam, principalmente, de sua posição na hierarquia do sistema econômico. Por
exemplo, trabalhadores informais podem sofrer mais do que trabalhadores formais; empresas no setor de serviços serão mais atingidas
do que aquelas em setores essenciais, como produtores de alimentos.
Por outro lado, a pandemia e a necessidade de isolamento também foram a ponta de lança que furou a bolha financeira em 2020,
criando um potencial de caos nos mercados financeiros semelhante à crise global de 2008. Naquela ocasião, a bolha foi furada a partir
dos mercados hipotecários dos EUA, explicitando a insensatez dos grandes bancos e atingindo de maneira sistêmica os mercados financeiros globais e nacionais. Nesse contexto, a extensão e a intensidade da crise de 2008 dependeram do nível de conexão de cada Sistema
Financeiro Nacional com os instrumentos, instituições e investidores relacionados à bolha imobiliária. No caso dos países periféricos, o
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contágio da crise foi potencializado pela baixa liquidez das moedas periféricas no plano internacional e, consequentemente, pelo papel
marginal dos mercados emergentes nas carteiras dos investidores globais. No momento mais dramático de credit crunch e fuga para a
moeda-chave do Sistema Monetário Internacional, os mercados periféricos sofreram duras perdas, que se estenderam para a economia real.
À semelhança de experiências como a de 2008, os recordes recentes de desvalorizações e circuit-breaks são manifestações
típicas de mercados financeiros desregulados com capacidade crescente de criação de dívidas. Com efeito, diferentemente do que
ocorria no período da finança regulada, no mundo desregulado da finança direta, a criação de dívidas privadas ocorre livremente, fundamentada apenas em avaliações de risco inerentemente precárias, dado que é praticamente impossível incorporar o risco sistêmico
associado a eventos disruptivos num mercado financeiro global e amplamente interconectado.1 Ademais, na tentativa de sustentar
os preços dos ativos na deflagração das crises, a gestão estatal da liquidez nos sistemas financeiros contemporâneos se torna, de
maneira contraditória, fonte de instabilidades financeiras e desequilíbrios patrimoniais futuros, que permanecem encobertos na
etapa altista do ciclo de liquidez.
Hoje, como em 2008, a crise evolui para uma depressão generalizada com iminente drama social. O cenário terrível do Covid-19 transforma-se numa tempestade perfeita sem precedentes ao se considerar o choque de oferta e de demanda agregada provocados pela pandemia
e seus efeitos perversos sobre a economia real e os mercados financeiros, bem como a queda do preço do petróleo provocada pela disputa
entre Rússia e Arábia Saudita. Bancos, empresas e famílias têm dificuldades no financiamento de suas obrigações junto ao sistema financeiro,
levando a perdas sucessivas nos mercados acionários, cambiais, de dívida corporativa, dentre outros.
Imbuídos do “espírito de 2008”, os bancos centrais voltaram a atuar de maneira não convencional, injetando liquidez nos mercados
monetários e de dívida corporativa num montante superior ao verificado na crise passada. Por exemplo, somente no mercado de repo2
(principal modalidade de funding nos mercados monetários internacionais) norte-americano, o FED ofertou diariamente, em março de
2020, US$ 1 trilhão em operações de overnight repo, que confere liquidez de curtíssimo prazo para as instituições financeiras.
Apesar da ação em maior escala dos bancos centrais dos países desenvolvidos, houve consenso, por parte das autoridades, da
necessidade de pacotes fiscais emergenciais para conter os danos do isolamento sobre a pobreza, a renda do trabalho e as pequenas e
médias empresas. Conforme o quadro 1, diversos países desenvolvidos adotaram programas de renda básica emergencial – para informais e
desempregados, autônomos e trabalhadores formais de baixa renda –; linhas de financiamento e deferimento no pagamento de tributos
para pequenas e médias empresas, bem como auxílio no pagamento dos salários dos trabalhadores formais.
No caso dos países emergentes, os efeitos deletérios da tempestade perfeita de 2020 devem ser superiores em comparação
a 20083 (UNCTAD, 2020). Em primeiro lugar, diferentemente de 2008 (quando a crise começou no mercado financeiro e dali se
transportou para o “lado real” da economia), em 2020 presenciamos crises simultâneas no mercado financeiro e na esfera produtiva,
onde a interrupção de muitas atividades provoca, de início, um profundo choque de oferta e, na sequência, um choque negativo de
demanda a partir do enfraquecimento dos circuitos monetários de gasto-renda. Temos agora, portanto, várias crises sobrepostas,
interdependentes e que se reforçam. Ademais, a extensão da crise econômica nos países periféricos ainda é incerta, já que muitos
países estão no início do isolamento e ainda não atingiram o pico da contaminação. Essa incerteza adicional dificulta a construção
de cenários de retomada e a mensuração dos pacotes de estímulos fiscais, o que traz enorme opacidade ao cálculo dos agentes
econômicos, reforçando e prolongando políticas de ajustamento microeconômico pró-cíclicas que estão apoiadas no adiamento dos
investimentos e redução dos gastos.
1 Apenas para se ter uma ideia da capacidade de reprodução do endividamento privado nos mercados de capitais globais, segundo dados divulgados pela OCDE, no final de 2019 o total mundial de títulos por vencer atingia cerca de US$ 13,5 trilhões. Além de ser o maior patamar na história,
em termos reais esse montante equivalia ao dobro do registrado em Dezembro de 2008. Para mais detalhes, ver https://valor.globo.com/financas/
noticia/2020/03/13/o-coronavirus-provocara-uma-crise-de-divida-corporativa.ghtml
2 Repo (abreviatura para repurchase agreement) são acordos de curtíssimo prazo para venda e recompra de ativos, quase sempre lastreados
em títulos públicos estadunidenses, nos mercados monetários. Servem como uma importante ferramenta de política monetária e de controle da
liquidez nos EUA e em outros mercados.
3

Relatório disponível em: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_covid2_en.pdf?user=1653
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Em segundo lugar, a crise atual também deve ser mais profunda porque as condições presentes na retomada da crise em 2009
dificilmente estarão postas nos próximos meses. Vale lembrar que a rápida retomada da atividade econômica dos mercados emergentes a partir do segundo trimestre de 2009 foi propiciada pela volta do crescimento chinês de dois dígitos, fato que estimulou
o comércio internacional Sul-Sul e a rápida recuperação dos preços das commodities. A pandemia de 2020 provocará o efeito
contrário: o comércio internacional tende a se contrair por mais tempo em razão do isolamento contra o COVID-19, dificultando a
recuperação dos preços das commodities. Assim, a redução mais prolongada do comércio internacional provavelmente implicará
danos não desprezíveis ao funcionamento das cadeias de suprimento globais, provocando profundos efeitos negativos nas contas
externas dos países periféricos.
Em terceiro lugar, entre 2008 e 2020, diversos países emergentes desenvolveram novas vulnerabilidades externas que se revelarão
ao longo da presente crise. De fato, o crescimento da dívida privada (emitida nos mercados de capitais) e a maior entrada de investidores estrangeiros nos mercados de dívida pública na última década podem potencializar os efeitos da fuga de capitais, provocando
maxidesvalorizações cambiais, queima de reservas e crises de liquidez em alguns segmentos dos mercados financeiros.
As vulnerabilidades supracitadas tornam as dimensões desta crise imprevisíveis e, possivelmente, maiores que os pacotes de
estímulos até então apresentados pelo conjunto dos países emergentes (Quadro 1).
Quadro 1 – Medidas Fiscais e Injeção nos Mercados Financeiros (MF)
Países e
Grupos
Total Mundial**

Medidas fiscais
(A)
em US$ bi

Apoio ao Mercado
Financeiro*
(B)
em US$ bi

Medidas Totais
(A)+(B)

Medidas Totais
(A)+(B)

Medidas Totais
(A)+(B)

em US$ bi

em % do PIB

em US$ per capita

-

-

18.267

20,8

2.372

G-20

5.096

4.004

9.100

13,5

2.007

G-8

3.977

3.289

7.266

18

8.029

EUA

2.007

2.200

4.207

19,6

12.858

Alemanha

1.356

***

1.356

35,3

16.383

Reino Unido

470

248

718

25,4

10.807

Itália

27

***

27

1,3

442

1.119

715

1.834

6,8

505

China

409

637

1.046

7,4

750

Brasil

105

228

333

17,6

1.585

BCE (zona do euro)

-

1.188

1.188

9,2

3.474

FMI****

-

1.000

1.000

-

-

Banco Mundial****

-

160

160

-

-

Emergentes

* São consideradas apenas injeções no sentido de ampliação da capacidade de crédito, operações cambiais e de compra de títulos.
** Projeção feita a partir da média do G-20, considerando que estes acumulam 76% do PIB Mundial.
*** A injeção de recursos nos mercados financeiros dos países pertencentes à Zona do Euro é de responsabilidade do BCE.
**** FMI e Banco Mundial operam políticas de crédito para os países com restrições externas, não operando diretamente sobre a política fiscal desses países.
Fonte: FMI, Banco Mundial, Ministério da Economia. Elaboração NEC-FACAMP
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2. RECUPERAÇÃO FRUSTRADA: FRAGILIDADES DA ECONOMIA BRASILEIRA NO “PRÉ-CRISE”
O processo de desestruturação dos principais pilares do desenvolvimento econômico brasileiro, construídos no período 19301980, é longo. Há mais de 30 anos o país vem descontruindo o aparato financeiro-industrial direcionado aos interesses nacionais. A
nada criteriosa política de abertura financeira e comercial, a especialização regressiva da estrutura produtiva brasileira, a aprovação
de uma lei de responsabilidade fiscal na ausência de mecanismos de revitalização do investimento público, do gasto social e de enquadramento do rentismo, bem como a adoção de um rígido regime de metas de inflação (e a subjacente longa manutenção de um
regime de juros elevados e câmbio valorizado) reduziram sobremaneira o potencial de crescimento e desenvolvimento econômico e
a capacidade de reação do governo brasileiro diante de crises.
Neste contexto, o crescimento das fragilidades estruturais da economia brasileira a partir de 2015 deve ser visto como a continuidade
agravada do processo supracitado. As reformas previdenciária e trabalhista e aquelas do regime fiscal ampliaram as vulnerabilidades
de nossa economia por meio do aumento da informalidade do mercado de trabalho e da redução da capacidade de gasto do Estado,
respectivamente. Somam-se a tais mudanças a queda da participação dos bancos públicos no saldo de crédito brasileiro — deixando o
financiamento do investimento à mercê dos caros e insuficientes mecanismos de mercado — e a ausência de políticas setoriais, dentre
elas a política industrial. Algumas fragilidades são detalhadas abaixo.

2.1 Desestruturação do setor público
A instituição de um novo Regime Fiscal, por meio da aprovação do “Teto de Gastos” em dezembro de 20164, comprometeu de
maneira decisiva a capacidade do Estado promover o crescimento e o desenvolvimento econômico e social. Tal reforma limitou o crescimento das despesas obrigatórias pela inflação pelos próximos 20 anos sob o argumento de que a retomada econômica estaria garantida
simplesmente por meio da realização do superávit primário. Desconsiderando a crucialidade do gasto anticíclico e do investimento público num ambiente onde a elevada ociosidade produtiva, o desemprego, a desindustrialização e o menor dinamismo global continham o
ritmo da retomada (indubitavelmente a mais lenta da nossa história) e prejudicavam o próprio ajuste fiscal (através do fraco desempenho
da arrecadação), as medidas da PEC 95/2016 nunca consideraram a possibilidade de alcançar o equilíbrio fiscal por meio de ações mais
amplas que o mero corte de gastos e que se apoiassem em programas e ações que contribuíssem para a retomada da atividade econômica por meio da geração de emprego e aumento da arrecadação dos tributos diretos do Estado brasileiro.
Ademais, o comprometimento do orçamento público foi ampliado nos últimos anos pelo uso crescente de recursos orçamentários para as despesas com amortização do valor do principal da dívida pública federal, que poderiam ser pagas com recursos provenientes da emissão de títulos públicos federais. De acordo com os dados do SIAFI/STN, o governo federal permitiu, em 2018, que
43% das despesas com amortização fossem pagas com recursos orçamentários. Em 2019, 37% dessas despesas foram pagas com o
orçamento fiscal no redirecionamento de recursos dos programas de saneamento, saúde e educação, entre outros, para o pagamento
e refinanciamento da dívida pública (Gráfico 2). O redirecionamento dos recursos orçamentários se apoia novamente no discurso do
equilíbrio fiscal: diminuir o pagamento da dívida pública com recursos da emissão de títulos públicos significa uma menor relação
dívida/PIB. Conforme a equipe econômica, esse efeito seria benéfico à economia brasileira, mesmo que à custa de gastos cruciais
para a manutenção de serviços públicos como saúde e educação.
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Apenas os gastos com saúde e educação passaram a cumprir a regra a partir de 2018.

8

Gráfico 2 – Despesas com Amortização do Valor Principal da Dívida Pública Federal (Contratual + Mobiliária)
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Fonte: SIAFI – STN/CCONT/GEINC. Elaboração NEC-FACAMP.

Estava evidente, portanto, que o limitador dos gastos obrigatórios pela inflação, somado ao uso do orçamento para despesas
financeiras, não daria conta de assegurar uma cobertura adequada aos serviços públicos e gastos sociais. Tal insuficiência piora quando
se considera que a inflação está em níveis reduzidos nos últimos anos e as correções dos preços dos serviços públicos – por exemplo,
na área de saúde, energia e infraestrutura – estavam mais sensíveis às variações cambiais.
Esse cenário foi agravado após a aprovação do Plano Plurianual para o período de 2020/20235 elaborado pela equipe econômica
do governo Bolsonaro (2019- ), que excluiu programas de infraestrutura e alterou radicalmente a estrutura de financiamento dos programas que restaram, reduzindo drasticamente o papel do Estado na economia. A partir daí, o centro da agenda do governo tem sido os
cortes nos programas de educação, saúde, privatização das empresas públicas, medidas sempre motivadas e justificadas pela necessidade de cumprir as restrições impostas pelo “Teto de Gastos”, desconstruindo uma série de avanços conquistados nas últimas décadas.
Ainda a esse respeito, vale destacar que, em 2019, o orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), que já estava sob os efeitos restritivos da PEC 95/2016, sofreu mais cortes em recursos fundamentais para que a política de saúde chegasse a todos os brasileiros. Por
exemplo, a ação (discriminada no orçamento) “Construção e ampliação de Unidades Básicas de Saúde – UBS” sofreu corte expressivo
de 55% entre 2018 e 2019. Com relação à ação “Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular”, a queda foi de quase
9% somente entre 2018 e 2019.
Outro agravante das reformas estruturais supracitadas é a deterioração dos orçamentos dos governos subnacionais. Estados e municípios praticaram cortes de investimentos, pois as transferências constitucionais de recursos foram reduzidas, comprometendo gastos
em áreas sensíveis. A situação é ainda pior porque grande parte dos municípios e alguns estados dependem majoritariamente das transferências constitucionais para sustentar não apenas investimentos, mas também gastos correntes. Ao mesmo tempo, ficou determinado
que os entes subnacionais cumprissem rigorosamente as metas fiscais, diminuindo drasticamente sua capacidade de gasto corrente.

2.2 Fragilização do mercado de trabalho
Como se sabe, a reforma trabalhista, aprovada em 2017, flexibilizou as relações de trabalho, ampliando a instabilidade no mercado
de trabalho e, consequentemente, estimulando o crescimento do mercado informal. Ademais, tais mudanças aceleram o processo de
deterioração do trabalho formal, concentrado cada vez mais em ocupações com baixa remuneração (até dois salários mínimos).
5 http://www.economia.gov.br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual ppa/arquivos/Lein13.971de27dedezembrode2019.pdf
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A conjuntura do mercado de trabalho em 2019 apresentou pequena melhora em relação ao ano anterior – ao menos em seus “grandes
números”. Segundo a pesquisa domiciliar do IBGE (a PNAD Contínua trimestral), houve avanço da ocupação e recuo da desocupação –
levando a que se alcançasse uma taxa de desemprego de 11% no último trimestre de 2019, contra 12% apurados no mesmo período do
ano anterior. Outras boas notícias em 2019 foram a queda da subocupação por insuficiência de horas trabalhadas, a queda do número
de pessoas na Força de Trabalho Potencial, e, por fim, a queda do número de pessoas há pelo menos 2 anos procurando uma ocupação.
A despeito do desempenho levemente positivo vis-à-vis 2018, a análise das séries históricas mostra um dinamismo do mercado
de trabalho substancialmente pior ao observado entre 2013 e 2014, assim como aponta tendências estruturais preocupantes. De fato,
percebe-se a queda de importância dos empregos no setor privado e o avanço na prestação de serviços (a categoria “Conta Própria”).
No último trimestre de 2013, 50,9% dos ocupados eram empregados do setor privado enquanto 23,2% eram trabalhadores “Conta Própria”. Por outro lado, no mesmo trimestre de 2019 a proporção de empregados no setor privado recuou para 48,1% e a de prestadores
de serviços avançou para 26,0%. Mesmo em termos conjunturais, a má notícia foi o avanço da informalidade em 2019 – 63,2% dos
ocupados contribuíam à previdência pública no último trimestre de 2018, mas o percentual foi reduzido para 62,8%6 no mesmo período
de 2019. A informalização vem criando um mercado de trabalho frágil, mais pró-cíclico e disfuncional às finanças da Previdência Social.
No campo dos empregos formais observados a partir dos registros administrativos (CAGED/RAIS), as informações quantitativas de
2019 também se mostraram favoráveis em relação às de 2018 – foram contratadas, em termos líquidos, perto de 560 mil pessoas em
2019, 33% a mais do que em 2018. Por outro lado, se os dados de estoque forem observados7, verifica-se que o número de empregados
formais era de 49,6 milhões de pessoas, em 2014, e de 47,2 milhões, em 2019, de forma que as contratações foram insuficientes para
fazer com que o estoque de trabalhadores formais voltasse ao patamar do melhor ano da série. Com efeito, isso só ocorreria em 2020
caso as novas contratações quadruplicassem ante 2019.
Qualitativamente, o fluxo de geração de empregos formais também se mostrou frágil em 2019 – especialmente frente às dificuldades que se colocaram em 2020. Isto porque foi especialmente a pequena empresa que movimentou o mercado de trabalho formal
em 2019, pagando salários baixos (de até 2 salários mínimos) e em busca de contratados de maior grau de instrução. Reforçando a
impressão que os empregos gerados em 2019 seriam de “qualidade frágil”, 24% das vagas criadas foram no setor de comércio e 60%,
no setor de serviços.
Segundo os dados do IBGE, o Rendimento Médio Real dos Ocupados no Brasil manteve-se praticamente estagnado nos últimos
anos. No entanto, como houve frágil elevação das ocupações, percebeu-se um ligeiro incremento da Massa Salarial o que, por sua vez,
impactou também o Consumo das Famílias.
Em suma, a despeito da acanhada melhora do mercado de trabalho em 2019, o quadro segue preocupante, com tendência clara
de agravamento. Isso vale não apenas pelo ritmo e pelo perfil da recuperação vista até aqui, mas também porque a crise econômica de
2020 deve se abater com mais força sobre o segmento informal e sobre os pequenos negócios formalizados uma vez que estes sofrem
o maior impacto das medidas de isolamento social.

2.3 Uma economia de serviços
Conforme mencionado acima, o processo de especialização regressiva da indústria brasileira vem de longa data e deriva de uma
série de fatores, dentre eles o desarranjo dos preços macroeconômicos (câmbio e juros) e as insuficiências e equívocos de políticas
setoriais. Esse processo acelerou-se ao longo da tímida recuperação da economia a partir de 2017 por conta da insuficiência de uma
política industrial ativa, deixando a indústria brasileira cada vez mais periférica ou ausente nas cadeias globais de valor.

6 O melhor dado da série foi o do quarto trimestre de 2015, quando 65,7% dos ocupados contribuíam para a Previdência.
7 Atualizando o total de empregos existentes no Brasil em 2018 (registrados pela RAIS) com o fluxo de criação de vagas ocorrido em 2019 (CAGED).
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Tomando como referência os dados das contas nacionais trimestrais, a indústria brasileira apresentou um desempenho fraco no
ano de 2019. O crescimento do setor foi de apenas 0,5%, sendo profundamente influenciado pela queda de 1,1% da Indústria Extrativa
e pelo crescimento de apenas 0,1% da Indústria de Transformação. Salta aos olhos também o fato de que o valor da produção em 2019
foi 11% inferior ao melhor resultado da série histórica (2013, ano do pico da fase de expansão do setor).
Este resultado das contas nacionais também foi corroborado pela pesquisa de Produção Industrial Mensal – produção física (PIM-PF/IBGE), que apontou uma queda de 1,1% do quantum produzido em 2019 em relação ao ano anterior. Ademais, a média móvel de 12
meses da produção física indicou uma trajetória de estagnação da produção nacional nos últimos resultados.
Considerando, por fim, o desempenho da indústria brasileira nos últimos anos desde a recessão de 2015/2016, os dados são enfáticos e preocupantes. De fato, após a queda de 17 pontos percentuais observada entre 2013 e 2015, o crescimento subsequente foi
de curta duração e incapaz de recolocar a produção nos níveis anteriores, apresentando, inclusive, tendência de perda de dinamismo a
partir de 2018 (Gráfico 3). Essas constatações reforçam o entendimento de que a indústria brasileira atravessa uma crise estrutural de
difícil superação, o que por sua vez, realça a gravidade do quadro que se inaugura com a pandemia em 2020.
Gráfico 3 – Produção Industrial Mensal (média móvel de 12 meses) – 2002-2019

Fonte: IBGE – PIM. Elaboração NEC-FACAMP

O desempenho pífio do segmento industrial brasileiro no ano de 2019 certamente reforçou a tendência de redução da participação
da indústria, sobretudo da indústria de transformação, na composição do valor adicionado. O valor adicionado da indústria correspondeu a 21,5% do valor adicionado total da economia brasileira. Esse resultado corrobora uma tendência de longo prazo de perda relativa
da importância da indústria brasileira.
Tabela 1 – Brasil: Participação Setorial no Valor Adicionado (%) – 1999/2009/2019
Setor

1999

2009

2019

Agropecuária

6,2

6,5

7,9

Indústria

25,5

23,6

21,5

Serviços

68,3

70,1

71,1

Valor Adicionado

100,0

100,0

100,0

Fonte: IBGE – CNT. Elaboração NEC-FACAMP.

Considerando apenas a participação da Indústria de Transformação no valor adicionado, a trajetória é de permanente queda, acentuada nos anos recentes pela estagnação-recessão-estagnação entre 2014-2019. Note-se, por exemplo, que os resultados não superam
11,9% no biênio 2017-2018 (Gráfico 4).
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Gráfico 4 – Brasil: Participação da Indústria de Transformação no Valor Adicionado (%) – 1996-2019

Fonte: IBGE – CNT. Elaboração NEC-FACAMP.

No que tange a análise do setor de serviços, vale ressaltar de início que este segmento apresentou expansão (mesmo que modesta)
em 2019, Segundo as contas nacionais trimestrais, o valor adicionado pelo setor de serviços cresceu 1,3% na comparação com 2018.
Dado o grande peso relativo do setor na economia (cerca de 70%) e diante do desempenho ainda pior dos outros segmentos de atividade, a expansão dos serviços correspondeu a 71,1% do valor adicionado gerado na economia no período. No entanto, operando,em níveis
inferiores ao do período pré-crise, o setor de serviços (como a indústria) apresenta uma lenta recuperação, fato que também pode ser
percebido nos resultados da Pesquisa Mensal de Serviços – PMS/IBGE (Tabela 2).
Tabela 2 – Brasil: Variação de Serviços (acumulada em 12 meses – %) _ 2018-2019
Atividades de Serviço

Variação 2018-2019 (%)

Serviços

1,0

Serviços prestados às famílias

2,8

Serviços de informação e comunicação

3,2

Serviços profissionais, administrativos e complementares

0,6

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio

-2,5

Outros serviços

5,9

Fonte: IBGE – PMS. Elaboração NEC-FACAMP.

Segundo a PMS, o volume de serviços cresceu em 2019 apenas 1,0% frente a 2018, puxado principalmente pelos serviços prestados
às famílias (2,8%) e serviços de informação e comunicação (3,2%). Os transportes, por sua vez, apresentaram uma contribuição negativa de -2,5%, sendo fortemente influenciados pelo fraco desempenho da indústria.
Dessa forma, a conjuntura que se apresenta é de estagnação do setor industrial e de uma recuperação incipiente e lenta dos serviços. Essa trajetória recente reitera a tendência de longo prazo de enfraquecimento da indústria nacional e maior contribuição do setor
de serviços. Importante frisar ainda que recuperação dos serviços ocorre influenciada principalmente por serviços prestados às famílias,
em atividades de alojamento e alimentação. Esse é um traço importante do modelo de desenvolvimento atual, cujas repercussões serão
desdobradas nesse trabalho, em especial porque, como mencionado, são esses os segmentos mais vulneráveis à interrupção do circuito
gasto-emprego-renda impostam pelas medidas sanitárias de isolamento social.
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3. AS PRINCIPAIS MEDIDAS EMERGENCIAIS
3.1 Sistema Financeiro
O plano de liquidez apresentado pelo BCB (2020) possui quatro objetivos principais: injetar liquidez no sistema bancário; garantir o
funcionamento do canal de crédito; oferecer condições especiais para que os bancos possam rolar as dívidas dos setores mais afetados;
e garantir a liquidez do mercado de câmbio. Diante desse arcabouço, a autoridade monetária lançou mão de diversas medidas, dentre
as quais se destacam:
i.

a liberação dos depósitos compulsórios dos bancos junto ao BCB;

ii.

o relaxamento do provisionamento de crédito por parte dos bancos;

iii.

a flexibilização das regras de Basiléia e;

iv.

a criação de alternativas para a captação dos bancos. Conforme a Tabela 3, espera-se uma liberação de liquidez equivalente a 16,7% do PIB, muito superior à verificada em 2008.

Ademais, a PEC do Orçamento de Guerra, em discussão no Congresso, vai autorizar o BCB a adotar instrumentos não convencionais
de política monetária, por meio da compra de títulos privados e públicos, a fim de sustentar o preço de tais ativos, garantindo liquidez
aos mercados de títulos8.
Tabela 3 – Plano de liquidez do Banco Central do Brasil
Principais medidas

Valores previstos (R$ bilhões)

Compulsório + Liquidez de curto-prazo (LCR)

135

Liberação adicional de compulsório

68

Flexibilização da LCA

2,2

Empréstimo com lastro em LF garantidas

670

Compromissadas com títulos soberanos brasileiros

50

Nova DPGE

200

Empréstimo com lastro em debêntures

91

Compra de títulos privados

em votação

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração NEC-FACAMP.

3.2 Programa de renda básica emergencial
O congresso brasileiro aprovou a concessão de um valor de R$ 600,00 por pessoa destinado a trabalhadores informais e pessoas
que declarem carência de renda. O valor poderá chegar a R$ 1.200,00 para mães cuja renda é a única que sustenta a unidade familiar.
A condição para o recebimento desse benefício é ter renda de até meio salário mínimo (R$ 522,50) por pessoa ou de até três salários
mínimos (R$ 3.135,00) por unidade familiar. Segundo dados da POF (Pesquisa de Orçamento Familiar) de 2017-2018, cerca de 43% das
famílias brasileiras atendem ao requisito, o que significa que o benefício pode atingir 82 milhões de brasileiros (inclusive, os que não
apresentam nenhum rendimento). Os trabalhadores informais, que não têm acesso à rede de proteções trabalhistas, são mais de 38
milhões de pessoas, mais de 40% da população ocupada no mercado de trabalho, segundo dados da PNAD.

3.3 Auxílio a grandes, pequenas e médias empresas
No cenário atual, quando se trata das grandes e, principalmente das Micro e Pequenas Empresas (PMEs), as palavras de ordem para
evitar a espiral recessiva são: concessão de crédito e manutenção do emprego. O enfrentamento econômico da crise sanitária, ao menos
8 Ver https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/04/03/pec-inclui-compra-de-titulo-publico.ghtml
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no âmbito privado empresarial, necessariamente passa por estas questões. No entanto, não é suficiente. Para esclarecer este ponto de
vista, antes de mais nada, é preciso indicar o que foi feito e o que foi anunciado – ainda que não colocado em prática.
As principais, senão únicas, medidas imediatas do governo federal foram anunciadas na segunda quinzena de março, envolvendo os seguintes pontos: redução do compulsório dos bancos com potencial efeito creditício; facilitação da renegociação das
operações de crédito pelas empresas; adiamento do pagamento da parte da União no Simples Nacional; desoneração da contribuição ao Sistema S; custeio da folha de pagamentos; e, finalmente, crédito do PROGER/FAT para PMEs. Em linhas gerais, não
havia muita novidade. A essa altura, o ministro da economia Paulo Guedes ainda defendia o discurso da importância das reformas
estruturais para combater a crise econômica, não recorrendo, portanto, a novos mecanismos, mas tão-somente ao adiamento de
pagamentos e à antecipação de recursos.
As medidas extraordinárias anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) – ao facilitarem a renegociação das operações
de crédito – visavam, acertadamente, ajustar os fluxos de caixa corrente das empresas – ao menos das adimplentes, com capacidade
financeira e operações de crédito em curso. Os bancos poderiam manter ou ampliar a concessão de crédito para empresas, sobretudo
a partir da confirmação da redução do complusório. Destaca-se que não foi posta nenhuma ressalva quanto a esta última escolha. Em
outras palavras, ampliou-se a liquidez no momento em que os agentes econômicos, incluindo os bancos, estão fortemente apegados a
ela. Assim, apesar dos R$ 3,2 trilhões de créditos qualificáveis, que permitiriam ampliar a concessão de crédito em aproximadamente R$
637 bilhões, segundo o governo, os bancos não assumiram o risco, represaram os recursos, inabilitando a ativação deste canal do crédito.
Os maiores bancos do país – Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal – habilitaram-se a
discutir a prorrogação, por 60 dias, do vencimento das dívidas das micro e pequenas empresas (MPEs). Mas, na realidade, a despeito
da possibilidade de prorrogação, muitas empresas acusaram ter dificuldades em aceitar o conjunto das novas condicionalidades estabelecidas. Afinal, os bancos, avessos ao risco em um contexto de incerteza, exigiram garantias e histórico de adimplência, beneficiando,
na verdade, apenas as empresas maiores em equilíbrio financeiro.
Neste contexto, coube aos bancos públicos o papel de assumir a “linha de frente” no mercado de crédito. A Caixa Econômica Federal
(CEF) dispôs de R$ 75 bilhões destinados a: comprar carteiras de consignado e automóveis de bancos em dificuldade financeira e conceder crédito agrícola e para capital de giro de PMEs (53% do total) e de empresas do setor imobiliário. O BNDES, por sua vez, planeja
injetar R$ 55 bilhões aproximadamente na economia. O pacote prevê, entre outras medidas, a suspensão do pagamento de empréstimos
diretos e indiretos e a disponibilidade de recursos para PMEs – com tais medidas totalizando R$ 35 bilhões. A finalidade do pacote é, na
mesma linha das demais medidas, dar maior margem ao fluxo de caixa das empresas, assim como ampliar a oferta de crédito9.
No que tange às medidas relacionadas ao Simples Nacional e ao Sistema S, o prazo para pagamento da parte da União no Simples
Nacional foi adiado por três meses, enquanto a contribuição ao sistema S foi desonerada em 50% pelo mesmo período. Obteve-se,
então, o adiamento/redução da taxação num valor estimado de R$ 24,4 bilhões (R$ 20,2 bilhões e R $2,2 bilhões, respectivamente).
Se, por um lado, os custos para o empregador foram reduzidos, por outro, a menor contribuição ao Sistema S afeta as atividades sociais
realizadas por essas entidades e, portanto, seus beneficiários.
A discussão a respeito da garantia de empregos tomou contornos dramáticos, para se dizer o mínimo, após a discussão da possibilidade de suspender as obrigações trabalhistas das empresas por um prazo de 4 meses. A medida provisória efetivamente aprovada (MP
936, especificada abaixo) foca no custeio da folha de pagamentos das empresas, incorporando a suspensão de contratos de trabalho
por até 60 dias e a redução da jornada e do salário por até 90 dias. Em contrapartida, o empresário precisará conceder estabilidade
temporária de emprego aos seus funcionários, que terão direito ao benefício emergencial pago pela União.
9 Para o refinanciamento das operações diretas junto ao banco, as empresas devem ser adimplentes e estar com situação cadastral regular, ou
seja, não estar em falência ou recuperação judicial. Para operações diretas e indiretas (estas últimas feitas principalmente por PMEs), é possível
solicitar a suspensão integral dos juros e do principal pelo período de seis meses, além da capitalização do devedor e manutenção do prazo total.
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Finalmente, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou R$ 5 bilhões para PMEs. A medida, assim
como as operações de renegociação das dívidas, também visa ajustar o capital de giro das empresas. Novamente, a contrapartida é garantir
a manutenção do emprego por pelo menos 12 meses. Os recursos derivam do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do BNDES (R$ 2
bilhões em depósitos especiais do FAT e R$ 3 bilhões do BNDES, derivados do empréstimo constitucional de 40% do FAT). No caso de o
financiamento ser de até R$ 200 mil, obtido com recursos dos depósitos especiais do FAT, o prazo para pagamento é de 48 meses, e no caso
dos recursos do BNDES, de 36 meses. A carência é de, respectivamente, doze e seis meses.
Em linhas gerais, as propostas se resumem a tentar evitar a crise de liquidez e solvência, bem como constituir uma renda básica
emergencial ao grupo social mais vulnerável. A despeito das boas intenções, porém, pode-se dizer que as medidas tomadas até o
momento pecam pela insuficiência ou descaso no que se refere à articulação de outros instrumentos necessários para garantir sua efetividade. No caso das medidas voltadas ao sistema financeiro, por exemplo, faltam garantias de que a disponibilidade de liquidez chegue
efetivamente aos elos frágeis do sistema produtivo, ou seja, as empresas que efetivamente necessitarão de financiamento emergencial
num quadro de queda vertiginosa de suas receitas. Com efeito, é de se esperar que diante de quadro de paralisação da produção a
inadimplência e as falências vão inevitavelmente se tornar maiores que o esperado. No melhor cenário, as empresas estarão altamente
alavancadas e sem resultado operacional capaz de fazer face ao retorno esperado sobre o capital captado durante a crise. Em suma,
num contexto onde não se deve esperar uma retomada do crescimento no curto/médio prazo, a paralisação das atividades por tempo
indefinido, somada ao maior endividamento das famílias e empresas, aumento do desemprego associado a um choque de demanda,
certamente tornará necessárias medidas adicionais.

3.4 Medida provisória 936
A medida provisória 936/2020, posta em vigor em 01/04, destina-se à defesa do emprego e da renda, permitindo a aplicação de
excepcionalidades nas relações contratuais de trabalho no âmbito de duração da crise do Covid-19. A medida incide apenas sobre o setor
privado, não se estendendo aos servidores públicos ou trabalhadores de entidades mistas e organizações internacionais. Através do
“Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda”, a MP 936 efetiva em lei os seguintes dispositivos:
•

Redução proporcional da jornada de trabalho e dos salários: percentual de redução da jornada de trabalho e dos salários
aplicado sobre a base de cálculo do seguro-desemprego de 25%, 50% ou 75%. O valor absoluto, uma vez realizada a redução, não poderá ultrapassar o limite inferior representado pelo salário mínimo. A redução pode vigorar por, no máximo, 90
dias e, em casos de acordos coletivos, as alíquotas de redução podem assumir valores inferiores a 25%.

•

Suspensão temporária de contratos: podendo vigorar por, no máximo, 70 dias, a suspensão dispõe sobre a paralisação das atividades de trabalho, desobrigando o pagamento integral dos salários por empregadores cujo faturamento bruto é inferior a R$
4,8 milhões, segundo a base de cálculo do seguro-desemprego. No caso de empregadores cujo faturamento bruto excede essa
quantia, a suspensão de pagamento aplica-se a 70% do salário, segundo a base de cálculo do seguro-desemprego. No entanto,
os benefícios contratuais, tais como planos de saúde, vale-refeição, etc., devem continuar sendo pagos pelo empregador.

•

Beneficio emergencial de preservação do emprego e da renda: Na ocorrência de aplicação da redução proporcional da jornada de trabalho e salários, ou suspensão temporária de contratos, o governo se dispõe a realizar a contrapartida integral
ou parcial dos valores envolvidos na redução salarial decorrente das demais medidas. A base de cálculo do benefício será
aplicada sobre o seguro-desemprego, tendo como limite o valor estabelecido pelo salário mínimo. Para salários cuja média
dos últimos 3 meses foi de até R$ 1.599,61, o benefício cobrirá 80% da redução ocorrida, igualando o rendimento ao salário
mínimo. Para salários que excedam esse valor até R$ 2.666,29, a cobertura será de 50% mais salário mínimo. Portanto,
quanto maior o salário, maior a redução efetiva do rendimento, assim como, quanto maior a alíquota de redução da jornada
de trabalho (25%, 50% ou 75%), maior a redução efetiva do rendimento. No caso dos contratos suspensos, em que a jornada de trabalho é reduzida em 100%, a depender do porte da empresa, o benefício incidirá integralmente sobre o valor dos
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salários para empresas com faturamento abaixo de R$ 4,8 milhões. Empresas que excedam esse faturamento, o benefício
cobrirá 70% do valor dos salários cujo valor residual permanecerá a cargo da empresa. Dado que a base de cálculo se
estabelece a partir do seguro-desemprego, seguindo o valor do salário mínimo, na ocorrência das suspensões contratuais,
quanto menor o porte da empresa (faturamento abaixo dos R$ 4,8 milhões), maior a redução efetiva sobre os salários, uma
vez que as empresas de grande porte devem cobrir obrigatoriamente 30% do valor do salário.
Segundo estimativas de economistas do Centro de Conjuntura da Unicamp (CECON), analisando 21 setores estabelecidos pelos
critérios da CNAE 2.0, cruzando informações da RAIS 2018, obtém-se que: 53% dos salários serão mantidos pelas empresas e 30%
será o valor coberto pelo beneficio emergencial, totalizando uma manutenção salarial efetiva de 83%. Portanto, neste cenário, a perda
salarial medida pela massa de salários (média salarial vezes quantidade de pessoas empregadas em cada categoria) poderá ser de 17%.
A perda salarial eleva-se quanto maior o salário, no caso da redução da jornada de trabalho, ou quanto menor o porte da empresa, no
caso de aplicação da suspensão de contratos. Ainda segundo o CECON, o custo fiscal mensal da medida poderá variar entre R$ 12,2 e
R$ 39,7 bilhões, representando entre 0,2 a 0,6% do PIB. Segundo estimativas governamentais, o custo fiscal total poderá chegar a R$
51,2 bilhões, ou 0,68% do PIB.

4. LIMITES DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS E NECESSIDADE DE MUDANÇAS ESTRUTURAIS
De maneira geral, as medidas emergenciais adotadas pelo governo (ver anexo atualizado) direcionam-se a todos os setores da
sociedade. Além da contenção da crise sanitária, tais políticas buscam evitar crises de solvência de instituições privadas e públicas e
atenuar a queda da renda do trabalho e o aumento da miséria e da fome. Para atingir os objetivos supracitados, o governo está lançando mão de toda estrutura pública capilar destinada à promoção do bem-estar social, como, por exemplo, os bancos públicos e os
mecanismos de seguridade social. Assim, de forma contraditória, tais estruturas, tão negligenciadas e desfiguradas nos últimos anos,
revelaram-se armas importantes de ação anticíclica.
Neste contexto, a discussão sobre o “orçamento de guerra” – que permite, dentre outras coisas, a volta dos recursos da Desvinculação das Receitas da União (DRU) para o seu destino original e constitucional (a seguridade social) e o uso de créditos suplementares
– explicita as inúmeras possibilidades de um Estado até então considerado “quebrado”. A amplitude da ação estatal desnuda, portanto,
o caráter político, concentrador e anti social das reformas de 2015-2019 e dos cortes nos investimentos e nos gastos com seguridade
social empreendidos desde o início do segundo mandato do governo Dilma (2015-2016).
Embora seja ampla, a ação do Estado brasileiro ainda guarda algumas limitações significativas. Em meio à confusão e à falta de
transparência de algumas medidas, é nítida a assimetria, em termos de volume e compensação das perdas, entre as políticas destinadas ao sistema financeiro e às empresas e as medidas direcionadas aos trabalhadores, formais e informais, além da população
exposta à miséria.
A Medida Provisória 936 – descrita acima - ilustra essa diferença. Ao compensar a redução salarial (decorrente da autorizada
redução emergencial da jornada de trabalho) por um valor proporcional ao seguro desemprego, tal medida promove uma redução
significativa da massa salarial do setor privado. Tais perdas podem variar entre 9% (se todas as empresas adotarem a redução de 25%
da jornada) e 28% (se todas as empresas aderirem à redução de 100% de suas atividades) – proporções maiores em comparação às
propostas de outros países10. O impacto negativo dessas reduções sobre a demanda agregada no futuro pode compensar o gasto com
os benefícios emergenciais previstos na MP, retardando ainda mais a recuperação econômica.
10 https://www.bbc.com/news/business-51982005; https://nltimes.nl/2020/03/17/dutch-govt-cover-90-salaries-lost-work-hours-reduction-report; https://jacobinmag.com/2020/03/
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A possibilidade de prolongamento da crise é agravada pelo discurso equivocado e insustentável da equipe econômica, que defende
a pré-existência de uma clara e franca recuperação econômica que foi tolhida pela crise pandêmica. Além disso, o governo procura
defender que as medidas adotadas são emergenciais e temporárias e serão substituídas em breve pela volta de políticas de austeridade
de gastos. A suspensão das políticas emergenciais e a volta do ajuste recessivo antes da normalização dos efeitos da pandemia (que
seria entre um e dois anos, segundo os pesquisadores) pode mergulhar nossa economia numa depressão, gerando consequências
inestimáveis.
Todas as dimensões da crise relatadas acima reforçam seu caráter sistêmico e explicitam, portanto, a insuficiência das medidas
emergenciais apresentadas. O pouso lento e gradual da economia brasileira nos últimos meses se transformou em aterrissagem de
emergência, um movimento que se torna dramático se considerarmos as fragilidades herdadas do modelo de crescimento anterior
e a incapacidade das reformas instituídas pela equipe econômica garantirem respostas anticíclicas suficientes à crise. Portanto, este
momento de inflexão revela-se propício para a discussão de medidas estruturais, capazes não apenas de amenizar os danos econômicos
causados pela crise sanitária, mas também de promover a efetiva recuperação da economia brasileira.

4.1 Limites do setor público e políticas estruturais
A retirada das amarras impostas ao Estado brasileiro nas últimas décadas é condição fundamental neste momento emergencial.
Sabe-se que tais medidas dependem de uma articulação rápida e intensa entre os gestores das esferas subnacionais, governo federal e
congresso nacional. Nesse sentido, a criação de um comitê gestor e de um orçamento específico poderia agilizar os possíveis entraves.
No âmbito da União, seria fundamental o uso de todos os recursos previstos constitucionalmente para a seguridade social, em especial a saúde. Assim, todos os tipos de dispositivos criados que geram restrições na despesa com saúde – tais como a DRU e os limites
impostos pelo “Teto de Gastos” – deveria ser abandonados agora e após a crise. Conforme dados da ANFIP, as áreas da Saúde, Previdência e Assistência Social perderam R$ 83 bilhões por ano entre 2005 e 2017. Certamente estaríamos em melhor posição para enfrentar a
pandemia e seus efeitos sociais caso esses recursos tivessem sido aplicados nas áreas para as quais foram criados.
Ademais, o uso de recursos do orçamento para o pagamento de parte da dívida pública federal deveria ser suspenso. Aliado à
suspensão dos efeitos da restrição dos gastos, o Estado deveria realizar operações de crédito e usar recursos de endividamento para
ampliar o orçamento corrente, rompendo com a “Regra de Ouro”11.
Ainda no que se refere aos aportes de recursos necessários para se levar a cabo uma política anticrise ampla e eficaz, seria fundamental contar também com o financiamento monetário. Quanto a esse expediente (francamente rechaçado pelos adeptos da ortodoxia
econômica), convém enfatizar que no ambiente atual e no futuro próximo haverá enorme capacidade ociosa, queda de preços de
insumos, aumento do desemprego e redução da demanda. Nesse contexto, a expansão dos meios de pagamento certamente não teria
efeitos inflacionários relevantes, podendo contribuir também para a contenção da expansão da relação dívida/PIB e redução da curva
de juros de longo prazo, passos necessários para dar perenidade ao processo de recuperação.
Em relação aos Estados e Municípios, o Estado deveria suspender a austeridade fiscal imposta aos governos subnacionais endividados. Nas últimas décadas, a União impediu qualquer possibilidade de investimentos realizados por governos que estivessem desenquadrados dos limites definidos pelos indicadores de endividamento12. Além dessa restrição, o “Teto de Gastos” diminuiu as transferências
de recursos da União para os municípios, sobrecarregando as finanças municipais. Entre 2012 e 2018, a participação dos recursos próprios municipais no financiamento da saúde elevou-se em detrimento dos recursos provenientes da União. Deve-se observar ainda que
a maior participação da saúde no orçamento municipal suprime outras ações de competência local (Gráfico 5).
11 A chamada a “Regra de Ouro” determina que o montante das operações de crédito não pode superar as despesas de capital (investimentos). Assim, não se podem utilizar operações de crédito para o financiamento dos gastos correntes. http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/659854/Regra+de+Ouro+Informe+30-05/41c50e2b-ccf4-486a-905e-564973ad5394
12 No caso dos Municípios, o coeficiente definido é de 1,2 (um inteiro e dois décimos) vez de sua receita corrente líquida; no caso dos Estados, a
2 (dois inteiros) vezes de sua receita corrente líquida. Essa cláusula precisa ser suspensa.
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Gráfico 5 – Financiamento das Despesas realizadas com saúde por Esfera de Governo (2012/2018)
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Fonte: STN. Elaboração NEC-FACAMP.

Ademais, apesar do STF autorizar o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não será suficiente se todas as
restrições fiscais não forem flexibilizadas, como, por exemplo, o teto com a despesa de pessoal, definido em 60% da receita corrente
líquida, que seria incapaz de dar conta das necessidades correntes, como novas contratações e horas extras dos servidores da saúde
e segurança.
Dessa forma, o governo federal precisaria garantir e facilitar a suspensão dessas exigências, bem como do pagamento das parcelas
das dívidas estaduais e municipais junto ao Tesouro Nacional, medida fundamental para garantir o protagonismo das políticas públicas
de saúde do país. Aliado a tudo isso, ainda seria preciso considerar a possibilidade de reduzir o volume de recursos exigidos por meio
de contrapartidas dos convênios celebrados entre o governo federal e os governos subnacionais. Essa medida também permitiria a
implantação e fortalecimento de ações próprias planejadas pelos governos subnacionais com objetivo de direcionar mais recursos
próprios para ações que possam restabelecer a dinâmica da economia local.
O volume expressivo de recursos demandados na crise também é fruto das restrições construídas no passado aos gastos com
seguridade social, infraestrutura e saneamento. Com efeito, as reformas e as renegociações rígidas impostas aos entes subnacionais
deterioraram o caráter profilático e anti-cíclico do gasto público e ampliaram, portanto, os estrangulamentos no sistema de saúde. A
duração incerta da pandemia e seus efeitos sobre o sistema de saúde e a economia requerem, dessa forma, não apenas a suspensão
temporária das restrições supracitadas, mas uma reforma mais profunda do orçamento público brasileiro, que inclui a revogação definitiva do “Teto de Gastos” e revisões nas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por fim, os efeitos da crise sanitária e econômica explicitarão ainda mais a regressividade do sistema tributário brasileiro, já que
cerca de 70% da carga tributária13 se concentra em impostos e contribuições sociais que incidem sobre o consumo de bens e serviços.
Neste contexto de busca por recursos, o aumento da tributação sobre o patrimônio, que corresponde somente a 4,6% da carga tributária,
é uma alternativa importante de longo prazo, pois contribuiria para financiamentos de programas de transferência de renda.

4.2 Fortalecimento do papel anticíclico dos bancos públicos
As medidas anunciadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em relação ao Sistema Financeiro são
insuficientes. Por um lado, as medidas protegem o sistema bancário e o mercado de capitais de potenciais crises de liquidez e solvência
13 Com base na arrecadação de 2018, segundo dados da Receita Federal.
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por conta do choque de oferta e demanda provocados pela pandemia. Por outro lado, no entanto, as ações da autoridade monetária não
garantem a ativação do canal do crédito da política monetária e podem provocar o empoçamento da liquidez. Além disso, tais medidas
não são suficientes para conter as pressões no mercado de câmbio e, portanto, a volatilidade cambial14.
A explicação das deficiências do plano supracitadas passa necessariamente pela análise das transformações do Sistema Financeiro
Brasileiro, estimuladas pela mudança na condução das políticas creditícias e cambial. A partir de 2015, houve uma profunda alteração
na política creditícia brasileira, que passou a privilegiar o mercado de crédito livre, as emissões corporativas nos mercados de capitais
e as taxas de juros de mercado. Tal mudança, somada à crise econômica de 2015 e 2016, provocou diminuição expressiva do volume
de crédito direcionado, especialmente do financiamento do investimento concedido pelo BNDES. A adoção de uma lógica privada
(especialmente nos casos do BNDES e Banco do Brasil) reduziu a participação dos bancos públicos na composição do saldo de crédito
(Gráficos 6 e 7) e o papel anticíclico dessas instituições.
Gráfico 6 – Saldo de crédito: recursos livres e direcionados (% do PIB)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração NEC-FACAMP.

Gráfico 7 – Saldo de crédito por controle de capital (% do PIB)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração NEC-FACAMP.

14 O aumento da desvalorização e volatilidade cambial evidencia a necessidade de se adotar regulações mais rígidas nos mercados de câmbio,
em especial no mercado de derivativos de câmbio, que determina a dinâmica da taxa de câmbio no Brasil. Tais medidas devem focar na contenção
das posições compradas em dólar no mercado futuro, a fim de conter o movimento especulativo contra o real.
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Em momentos de crise, o papel dos bancos públicos é decisivo, já que a preferência pela liquidez das instituições privadas se eleva profundamente, contribuindo para a paralisação no mercado de crédito. Injetar liquidez nas instituições financeiras não provocará
necessariamente os efeitos desejados sobre o volume de crédito, já que os bancos (especialmente os bancos privados) estão receosos
em assumir o risco de crédito. Neste contexto, a maneira mais rápida para reativar o canal do crédito da política monetária é utilizar os
bancos públicos como instrumentos de geração e direcionamento de crédito, assim como o governo brasileiro fez a partir de 2008 com o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal (CEF). O uso da CEF como instrumento de distribuição capilar do programa de renda básica
emergencial reforça a importância dos bancos públicos como canal de transmissão da política creditícia. Ademais, o Estado poderia criar
outros mecanismos para compartilhar ou assumir o risco de crédito junto às instituições privadas, por meio, por exemplo, da equalização
das taxas de juros.
O BNDES também deveria assumir maior protagonismo. As linhas anunciadas pelo banco de desenvolvimento para enfrentar o caos
econômico de 2020 são insuficientes para lidar com os gastos de custeio, principalmente das pequenas e médias empresas, e com as
necessidades de financiamento de setores prioritários como a saúde. Considerando a elevada liquidez de curtíssimo prazo do banco – no
mês de fevereiro de 2020, a posição em operações compromissadas era de aproximadamente R$ 80 bilhões –, as linhas de financiamento
deveriam ser ampliadas para todos os setores, com o maior nível de capilaridade possível (via cartão BNDES, por exemplo).
Nesse quadro, as medidas precisarão ir além do capital de giro e da renegociação das dívidas – cujo pressuposto é uma improvável normalização da condição de solvência das empresas. No âmbito das medidas já anunciadas, pode-se discutir um alongamento
do prazo para pagamento de empréstimos e refinanciamentos contraídos/negociados durante a pandemia. Ou seja, mais do que um
viés quantitativo (aumento do volume), é preciso garantir ainda a qualidade do passivo financeiro empresarial com alongamento do
prazo das dívidas, maior prazo de carência e concessão de subsídios sobre o principal e os juros. Adicionalmente, ao menos para o
comércio, é possível vislumbrar um programa que condicione o financiamento aos grandes fornecedores às melhores condições de
faturamento para PMEs.
Por fim, o recurso aos bancos públicos para garantir que a liquidez chegue na “ponta”, ou seja, no setor não-financeiro, reacende a discussão sobre a redução expressiva e rápida do crédito público nos últimos anos em favor da dívida privada de curto e longo prazo negociada
nos mercados de capitais e bancário. A necessidade do BCB comprar dívidas privadas pode sinalizar, mais do que a excepcionalidade do
momento, o equívoco da estratégia de reconfiguração do padrão de financiamento dos gastos levada a cabo nos últimos anos.

4.3 Programa de renda básica definitivo
A Renda Básica Emergencial (ver anexo) é um passo histórico importantíssimo para o Brasil, pois abre um enorme espaço para a
ampliação e melhor efetivação da Lei de Renda Básica já existente, instaurada em 2004. No entanto, a simples aprovação da medida
passa longe de constituir um projeto de remodelamento da seguridade social. É necessário, antes de tudo, que se discuta o modelo
distributivo que está implícito no financiamento de uma seguridade social reforçada pela renda básica universal.
Não há consenso entre os especialistas sobre os valores ou método distributivo adequados para um programa de renda
básica. As medidas internacionais de renda mínima para subsistência individual e familiar são insuficientes, pois desconsideram
as assimetrias existentes entre as economias nacionais. Não é claro também se o benefício deveria ser pago anualmente ou em
parcelas, tampouco se deve ser proporcional ao salário mínimo ou aos valores médios de consumo com alimentação, habitação,
transporte, etc. (gastos de subsistência mínima). Contudo, há clareza sobre a necessidade de financiamento de uma renda básica
universal a partir de uma forma de tributação progressiva sobre grandes fortunas, heranças, lucros e dividendos.
Vale ressaltar que a falta de produtividade não impede a efetivação de um Programa de Renda Básica, apenas o torna menos
eficiente como mecanismo de distribuição de renda e riqueza. O Brasil, atuando na contramão do mundo desenvolvido, não tributa
grandes fortunas, apesar de já existir regulação específica para a cobrança desde a Constituinte de 1988. Tampouco é suficiente a
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atual tributação sobre heranças (propriedade transferida privadamente) de, no máximo, 8%. A tributação sobre as rendas do capital
ocorre de forma indireta incidindo sobre o lucro líquido das empresas (capital produtivo) quando, na verdade, deveriam incidir mais
sobre transações (compra e venda de títulos e ações) e rendas (dividendos, juros sobre capital próprio, etc.) realizadas e auferidas
pelos detentores individuais dos direitos sobre propriedade.
A partir de estimativas de arrecadação provenientes de impostos sobre grandes fortunas, sobre herança e sobre lucros e dividendos

, observa-se um potencial arrecadatório de R$ 220 bilhões por ano. O valor anual estimado de um programa de renda básica

15,16,17

nos moldes da proposta emergencial atualmente em vigor seria no mínimo de R$ 380 bilhões por ano (contando com a estimativa
de R$ 95 bilhões do programa emergencial de três meses). Esse programa atingiria direta e indiretamente 82 milhões de brasileiros.
Deve-se considerar ainda o potencial arrecadatório do Programa de Renda Básica e os efeitos distributivos e multiplicadores de
renda das duas medidas descritas acima. Num país marcado pela extrema desigualdade e enormes carências sociais, esses efeitos são
muito relevantes como estímulo ao crescimento econômico, ampliação da arrecadação, promoção da justiça social e diminuição da
pressão sobre gastos sociais futuros. Eventuais limitações e dificuldades inerentes à estimação desses multiplicadores e efeitos distributivos não deveriam justificar a usual desconsideração dos mesmos, assim como não deveriam obscurecer a correta dedução de que,
no caso das políticas sociais, o gap entre receitas e despesas é bem menor do que o estimado na grande maioria das análises existentes
sobre o tema.

15 Imposto sobre herança: a partir dos dados disponibilizados pela Receita Federal para o ano de 2017, último ano disponível, o cálculo deu-se
sobre as heranças e doações declaradas pelos contribuintes que excediam 60 salários mínimos mensais (1% dos contribuintes que recebem mais
de 75% das heranças declaradas). A alíquota utilizada foi de 30%, correspondente a maior alíquota média cobrada pelos países do G8, calculada
com bases nos dados publicados pela E&Y: https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide-2019.
16 Imposto sobre grandes fortunas: https://www.conversaafiada.com.br/economia/2015/06/17/imposto-sobre-fortunas-pode-render-ate-r-100-bi-ao-ano
17 Imposto sobre lucros e dividendos: http://unafisconacional.org.br/default.aspx?section=13&articleId=8368
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Considerações finais:

insuficiências das medidas emergenciais diante de uma crise estrutural
Em entrevista ao programa “Roda Vida” da TV Cultura, o virologista Atila Iamarino afirmou que “o mundo não voltará a ser o que
era” após a pandemia do COVID-1918. A profundidade da crise modificará as relações sociais e econômicas, gerando consequências
definitivas para o capitalismo contemporâneo. As reações à pandemia e seus efeitos, portanto, não devem ser apenas emergenciais;
enfrentar a crise como algo passageiro poderá prolongá-la.
No caso brasileiro, ao expor as fragilidades estruturais da nossa economia, a pandemia recoloca com urgência dramática a necessidade de se reverter o longo processo de desestruturação dos principais pilares do nosso desenvolvimento econômico. Certamente, o
SUS estaria mais preparado para o pico da pandemia se os recursos da seguridade social não fossem desvinculados por meio da DRU; se
o “Teto de Gastos” não impusesse cortes nos gastos com saúde; e se as finanças municipais não fossem estranguladas pelos cortes nas
transferências da União e dos estados. Da mesma forma, os cortes nos investimentos públicos, a redução do papel dos bancos públicos
e a reforma trabalhista tornaram o impactos da pandemia sobre o circuito gasto-emprego-renda ainda mais dramáticos.
A revogação emergencial do “Teto de Gastos”, da Lei de Responsabilidade Fiscal e de outras medidas até pouco tempo eram tidas
como essenciais (mas que contribuíram para a desestruturação do Estado brasileiro nos últimos anos) revela não apenas a confissão da
incapacidade de um Estado seduzido pelas falácias da austeridade em garantir condições mínimas para o desenvolvimento econômico e
social, mas revela também a existência de possibilidades de ampliação do gasto social dentro do orçamento, desmontando o argumento
da “falta de recursos”. Os recursos e as opções de financiamento existem, porém atendem a interesses específicos e dissociados das
necessidades da sociedade.
Esse descompasso na alocação dos recursos públicos se reproduz na condução das medidas emergenciais. Ainda se verifica grande
diferença entre o pacote da União para os estados e municípios – que estão na linha de frente da crise sanitária e são responsáveis por
grande parte do financiamento da saúde – e o montante injetado em outras áreas, como, por exemplo, o Sistema Financeiro. O reduzido
estímulo fiscal, em relação à ajuda aos mercados financeiros, fica ainda mais evidente quando comparamos as ações brasileiras com as
medidas adotadas pelos países desenvolvidos e emergentes.
Neste contexto, a timidez das medidas tomadas até o momento e a provável volta de medidas de austeridade e do aprofundamento de reformas de cunho liberal, não apenas prolongarão a crise, mas a tornarão ainda mais dramática, já que os efeitos da pandemia
serão sentidos pelos próximos dois anos aproximadamente19. Assim, a revogação definitiva do “Teto de Gastos” e da “Regra de Ouro”,
a criação de um Programa de Renda Básica definitivo e a volta do papel central dos bancos públicos no financiamento do investimento
agregado não será apenas uma opção, mas uma necessidade incontornável diante tanto da iminente crise sanitária e econômica, quanto
do longo atrofiamento estrutural da economia brasileira.

18

https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/03/atila-iamarino-apos-o-coronavirus-o-mundo-nao-voltara-a-ser-o-que-era/

19
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/distanciamento-social-intermitente-pode-ser-necessario-ate-2022-diz-estudo-na-science.shtml
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Anexo: Medidas aprovadas pelo governo brasileiro
Pacote emergencial para o
combate ao COVID-19

Ações tomadas oficialmente a partir de medidas provisórias (MP) e/ou
aprovação pelo Congresso Nacional – até 13/04/2020

Em proporção
ao PIB (%)

Orçamento público:
flexibilização fiscal

• Decreto de Estado de calamidade, permitindo ao governo ultrapassar a meta fiscal para
o ano de 2020, projetada com déficit de R$ 124,1 bilhões
• Proposta a ser votada pelo congresso para adoção do “orçamento de guerra” que flexibiliza regras fiscais, além de prever facilidades para a operação da política monetária

+ de 1,7*

Medidas para a manutenção da
demanda e do nível de emprego

• Antecipação de recursos devidos aos trabalhadores (FGTS, 13° salário, etc.) (a)
• R$ 3,1 bilhões para a ampliação do programa Bolsa Família
• Renda básica no valor de R$ 600 mensais para trabalhadores informais, MEI e desempregados, totalizando R$ 98,2 bilhões (segundo estimativas governamentais)
• MP 936 (b) envolvendo aproximadamente R$ 51,2 bilhões

2,1

Ampliação de recursos para o
ministério da saúde, o SUS e a
assistência social

•
•
•
•
•

R$ 4,5 bilhões do fundo DPVAT destinado ao Sistema Único de Saúde
R$ 5 bilhões na forma de crédito extraordinário para o orçamento do Ministério da Saúde
R$ 2 bilhões para ampliação do orçamento da assistência social
R$ 7 bilhões em crédito emergencial destinado a entidades de saúde (c)
R$ 9,4 bilhões destinados ao combate da epidemia e a pesquisa da fundação Fiocruz

Medidas tributárias

•
•
•
•
•

Suspensão do pagamento do FGTS pelo prazo de 3 meses
Contribuições relativas ao Sistema S reduzidas em 50%
Redução do IPI para produtos necessários ao combate da epidemia
“Zeragem” do imposto de importação para produtos de uso médico-hospitalar
Postergação dos pagamentos de PIS/PASEP e COFINS referentes a abril e maio

Auxílio aos Estados e Municípios

• R$ 88,2 bilhões destinados ao orçamento fiscal de Estados e Munícipios para combate
da epidemia (d)
• Manutenção dos repasses de FPM e FPE nos valores correspondentes ao ano de 2019
durante 4 meses, totalizando R$ 16 bilhões;
• Suspensão do pagamento das dívidas de Estados e Munícipios, por 6 meses, no valor
de R$ 12,6 bilhões
• Renegociação das dívidas de Estados Municípios com bancos públicos no valor de R$
9,6 bilhões e abertura de linhas de crédito no valor de 40 bilhões

2,3

Utilização dos Bancos Públicos

• R$ 5 bilhões em crédito para Micro e Pequenas empresas através dos recursos do FAT
• R$ 55 bilhões do BNDES em socorro das empresas em dificuldade (e)
• R$ 40 bilhões adicionais para custear a folha de pagamentos de pequenas e médias
empresas, sendo 15% proveniente dos bancos públicos e 85% do tesouro nacional
• R$ 5 bilhões do BNDES na forma de crédito endereçados a empresas de tecnologia
(inclusive Fintechs)

1,4

Injeção de recursos no Sistema
Financeiro Nacional

• Atuação do Banco Central: flexibilização da liquidez disponível para empresas e instituições financeiras, ampliando em R$ 1,2 trilhões a capacidade de concessão de crédito
do sistema bancário
• Diminuição das taxas de juros para empréstimos consignados atrelados ao INSS

16,43**

Total de recursos
injetados na economia

R$ 0,45 a 1,6 trilhões***

0,38

2,97 (est.)

6,2 a 22,6***

Fonte (dados oficiais): Ministério da Economia- http://www.economia.gov.br/Economia/noticias/2020/marco?b_start:int=100
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Notas
(a) Antecipação de recursos para injeção de renda diretamente destinada às pessoas com direito a recebimentos futuros de 13°, FGTS,
abono salarial, etc.
(b) MP 936 dispõe sobre a cobertura de reduções na jornada de trabalho e salários e suspensão temporária de contratos, mediante
concessão de benefício de manutenção
do emprego e da renda.
(c) Recursos de crédito acessível destinados às Santas Casas (instituições sem fins lucrativos).
(d) Sendo R$ 8 bilhões destinados aos atendimentos de saúde emergenciais.
(e) Os recursos do BNDES foram distribuídos em: R$ 20 bilhões injetados via transferência do FGTS e PIS/PASEP; R$ 30 bilhões em
suspensão temporária de pagamentos de empresas; R$ 5 bilhões destinados à ampliação de crédito para micro e pequenas empresas.
* A medida apenas autoriza a realização de esforços fiscais que ultrapassem o déficit aprovado para 2020, sem uma estimativa exata.
** A flexibilização do crédito tão somente amplia a capacidade de concessão de crédito, estando a cargo das instituições financeiras
privadas a decisão de
elevar ou não o volume de crédito.
*** Valor estimado segundo as projeções governamentais, podendo haver revisões e alterações na forma de injeção desses recursos. A
variação no total dos
recursos decorre do fato de que as injeções no sistema financeiro nacional podem ou não surtir o efeito estimado, pois sua efetividade
decorrerá da vontade
das instituições financeiras privadas.
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