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Luz no fim do túnel?
Aos poucos vão se somando os sinais de que a pandemia do coronavírus está sendo controlada
em nível global. Não se questiona que são altos os totais de casos confirmados -- quase 5
milhões de pessoas – e de mortes -- caminhando para 350 mil. Porém, tanto um quanto outro
têm crescido abaixo de 2% ao dia na última semana, sendo que estas taxas seguem caindo. Em
países e localidades mais avançadas nesse processo, as medidas de confinamento têm sido
parcialmente relaxadas e as pessoas têm voltado a se deslocar, sem que até aqui se tenha
notícias de um recrudescimento mais significativo da pandemia. Uma evolução que tem
alimentado um certo retorno do apetite por risco e sinalizado que, em alguns casos, como a
Alemanha, a queda do PIB no segundo trimestre, ainda que grande, poderá ser menos dantesca
do que alguns chegaram a prever.
Paralelamente, nas últimas semanas o foco da pandemia continuou se deslocando dos países
desenvolvidos para os emergentes, com destaque para Brasil, Rússia e Índia, onde o número de
casos segue aumentando mais rápido do que o registrado para o resto do mundo. Sem dúvida,
a qualidade heterogênea dos dados dificulta a comparação entre países. Essa dificuldade
resulta, entre outros fatores, de diferentes níveis de testagem: em geral, os países em
desenvolvimento tendem a testar relativamente pouco, o que pode indicar uma dinâmica mais
favorável do que a real sobre o total de casos e mesmo de mortes per capita. Não obstante, é
possível que apenas os EUA, que seguem bem à frente dos demais países em número de casos
e mortes, venham a superar esses três países nessas tristes métricas em um horizonte de dois
ou três meses.
Na Europa e nos EUA, o efeito da pandemia sobre a economia tem sido intenso, com forte
retração no primeiro semestre deste ano, concentrada principalmente em março e abril,
período de severo isolamento social. Como o distanciamento social limita a mobilidade,
restringe a capacidade das pessoas conseguirem trabalhar e consumir. Isso faz com que a maior
parte da contração do PIB seja concentrada no gasto das famílias, que é algo sem precedentes
quando comparamos com outras crises mundiais.
No entanto, a Europa e alguns estados americanos já iniciaram um processo de reabertura
gradual da economia, que deve se estender ao longo dos próximos meses. Com isso, é esperada
recuperação da atividade econômica no segundo semestre. Essa deve ser mais forte de início,
pela simples reabertura de muitos negócios, e mais gradual em seguida, conforme empresas,
trabalhadores, consumidores e governos tentam adaptar a atividade econômica às
necessidades impostas pela proteção à saúde.
Em particular, é isso que sugere a experiência mais avançada da China, onde se observa que a
retomada da economia tem se dado de forma relativamente frágil. Lá, após a fase aguda, houve
alguma normalização da atividade econômica, com destaque para o setor industrial, mas o
setor serviços ainda sofre efeitos mais severos da pandemia. Em abril, por exemplo, a indústria
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chinesa cresceu 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o comércio
varejista recuou 7,5% na mesma comparação, após ter se contraído 15,8% em março. Além da
mudança de comportamentos, o avanço da pandemia no resto do mundo e o medo de uma
segunda onda de contágio seguem dificultando a normalização da atividade na China.
A própria incerteza em relação à forma como se dará a recuperação vai funcionar como trava a
uma retomada mais forte. Há muitas dúvidas, por exemplo, sobre a possibilidade de novas
ondas de contágio do coronavírus e sobre a possibilidade de os efeitos na atividade econômica
serem mais duradouros. De fato, há notícias de aumento de casos em alguns países como
Alemanha, Coreia do Sul e até na China, após medidas de flexibilização entrarem em vigor. E há
a necessidade de desmontar algumas medidas extraordinárias de estímulo e apoio à criação de
redes de proteção social, processo que tende a ser contracionista.
Dessa forma, só se poderá ter certeza de uma recuperação completa e sustentável se e quando
um tratamento eficaz de prevenção ou combate à pandemia estiver disponível. Mas esse já é
um tema fora do mundo da economia.
No Brasil, o momento é desafiador. Por um lado, estamos ainda na fase aguda da pandemia,
pois os números de novos casos e de novas mortes diárias vêm crescendo bastante ao longo do
mês de maio, sem sinais concretos de tendência de desaceleração significativa a curto prazo. E,
com isso, os impactos econômicos têm sido severos. Desde março, os indicadores de atividade
mostram contração mais intensa do PIB no primeiro e no segundo trimestres que o
anteriormente previsto. Revisamos a queda esperada do PIB no primeiro trimestre, em relação
ao trimestre anterior, de 0,7% para 1,0%, e, para o segundo trimestre, o recuo foi revisto de
5,7% para 9,6%. Para o ano, mudamos a previsão de contração do PIB de 3,4% para 5,4%.
Uma piora mais aguda do que anteriormente prevista para a atividade econômica, por sua vez,
faz com que os riscos fiscais tenham aumentado. A piora no déficit público em 2020 decorre
principalmente do aumento de gastos para mitigar o impacto da pandemia, além da retração
da atividade econômica. Nossa estimativa do resultado primário é de um déficit de 8,2% do PIB,
com a dívida bruta atingindo 92% no fim de 2020.
A dimensão da crise econômica e de suas repercussões sociais tem motivado inciativas na
esfera política com potenciais implicações negativas, não apenas para o arcabouço fiscal, como
também para o ambiente de negócios. É sempre bom lembrar que a piora das variáveis fiscais
eleva o risco de o país retornar a uma trajetória de endividamento insustentável, e com isso a
sustentabilidade das taxas de juros nas mínimas históricas, meta que conta com apoio quase
universal, ficaria mais difícil.
Projetos de lei com o objetivo de interferir em contratos privados, como congelar preços e
tabelar juros, estão na pauta de votação no Congresso, com pouco espaço para debate. Além
disso, o Executivo tem tido dificuldade de se articular politicamente para evitar medidas
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econômicas que podem prejudicar ainda mais o ambiente de negócios e a recuperação da
economia no pós pandemia.
Consequentemente, diante desse quadro, não podemos descartar de todo o risco de um
cenário com quadro recessivo mais intenso e duradouro.
Um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques:
1.
Na seção sobre atividade econômica, mostra-se que o fraco desempenho dos
indicadores de atividade econômica em março foi suficiente para comprometer o resultado do
primeiro trimestre como um todo. As medidas de distanciamento social, adotadas a partir da
segunda metade de março, repercutiram em todos os setores da economia. Os indicadores
antecedentes de abril apontam cenário ainda mais dramático no segundo trimestre. À luz
desses resultados, revisamos nossa projeção para o crescimento do PIB no primeiro trimestre
para -1,0%, ante o trimestre anterior, e 0,3% na comparação interanual. Para o ano de 2020,
nosso cenário base agora aponta queda de 5,4%. (Seção 1)
2.
Na seção sobre confiança, observa-se que, com o aprofundamento das crises econômica
e de saúde em abril, os índices de confiança despencaram para os menores níveis da série
histórica. O maior impacto foi nos setores de serviços e construção, possivelmente por serem
mais intensivos em mão de obra e pela paralisação forçada de obras e da prestação de serviços
não essenciais pelas políticas de isolamento social implementadas em diversos estados. A
prévia das sondagens divulgada no dia 15 mostra acomodação dos indicadores, com uma
calibragem gerada pela redução do pessimismo em relação aos próximos meses. Apesar da alta,
os índices continuam em níveis extremamente baixos em termos históricos, ao recuperarem
apenas 1/5 da enorme queda observada nos dois meses anteriores. O alto comprometimento
financeiro das famílias, atrelado à redução de renda no período, pode levar a forte aumento
dos níveis de inadimplência e à postergação de consumo, dado que as empresas tendem a
reduzir suas contratações ou demitir nos próximos meses. (Seção 2)
3.
Na seção sobre mercado de trabalho, discute-se que o mês de março encerrou com taxa
de desocupação ainda em queda: de 12,7% no primeiro trimestre de 2019 para 12,2% no
mesmo período de 2020, recuo de 0,5 ponto percentual. No entanto, tal resultado
aparentemente positivo é fruto de duas distorções: (i) a queda da taxa de participação,
reduzindo a pressão altista sobre o desemprego e; (ii) a frequência trimestral da PNAD
Contínua, que tende a suavizar a trajetória de seus indicadores. Para tratar da segunda questão,
foi adotada a metodologia de mensalização da PNAD Contínua, desenvolvida por Heckhser
(2020), de modo a observar os resultados mês a mês da série. Com isso, é observada alta da
Taxa de Desocupação em março de 2020, em relação ao mesmo mês do ano anterior, além da
alta na série dessazonalizada. Para abril, é esperada alta da Taxa de Desocupação para 14,1%
no mês e 13,1% no trimestre móvel. O indicador de pedidos de seguro-desemprego, por sua
vez, aponta elevação de quase 200 mil pedidos entre a média dos últimos meses e abril,
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refletindo novamente a piora no mercado de trabalho como consequência da pandemia. Para
2020, espera-se Taxa de Desocupação de 18,7% e queda da Força de Trabalho de 3%. (Seção 3)
4.
Com relação à inflação, nosso analista discute que, enquanto o isolamento social segura
os preços de bens duráveis, serviços livres e preços monitorados, a inflação segue influenciada
pelo comportamento de alimentos e combustíveis pelo terceiro mês consecutivo. Na apuração
de maio, prevê-se enfraquecimento da inflação de alimentos e aumento dos preços dos
combustíveis, queda de braço que permitirá que o IPCA se mantenha em patamar similar ao de
abril, permanecendo a taxa em 12 meses abaixo do piso da meta de inflação. Se a queda
aguardada para o índice oficial em maio se confirmar, a inflação de 2020 poderá fechar abaixo
de 2%. (Seção 4)
5.
Na seção sobre política monetária, nosso analista pontua que a ata do Copom de maio
deixou claro o desejo dos dirigentes do BC de estabelecer um piso para a taxa Selic. No entender
do nosso analista, trata-se de ideia sensata. Como o próprio Copom assinala, as condições
predominantes na economia brasileira diferem sobremaneira das vigentes nos países mais
desenvolvidos, não cabendo caminhar voluntariamente para zero, ou algo muito perto disto.
Bancos centrais não devem fazer apostas. Na hipótese de se optar por algo audacioso, e de o
resultado ser desastroso, a sociedade poderá ter de arcar com custo elevado, envolvendo a
perda da credibilidade das autoridades monetárias. Como disse em 2008 o então Secretário do
Tesouro americano, Hank Paulson, “confidence: when it goes, it goes”. (Seção 5)
6.
Na seção fiscal, aponta-se que, no rol de medidas adotadas pelo governo federal para
enfrentamento da pandemia do coronavírus, que afetam os gastos primários, também estão as
despesas com o auxílio antidesemprego e o auxílio emergencial. Essas políticas públicas, além
de demandarem um elevado volume de recursos, trazem muitas incertezas quanto ao gasto
total necessário para acomodar todas as pessoas elegíveis aos benefícios. A expectativa inicial
do governo era de gastar R$ 51,2 bilhões com o auxílio antidesemprego. Contudo, a dotação
orçamentária foi ampliada para R$ 56,64 bilhões. Já o auxílio emergencial se iniciou com uma
estimativa de gasto total de R$ 98,2 bilhões, e atualmente a dotação orçamentária para este
benefício já está em R$ 123,92 bilhões. Importa destacar que o gasto com essa última política
pode chegar a R$ 371,76 bilhões de reais. Assim, o que se observa é uma incerteza muito
grande quanto à magnitude dos gastos primários da União para 2020, o que pode levar a um
déficit primário para o ano muito superior ao previsto. (Seção 6)
7.
Com relação ao setor externo, reduzimos a expectativa de déficit em conta corrente
para US$ 10,5bi (-0,7% do PIB) em 2020, ampliando o déficit para US$ 16,0bi (-1,2% do PIB) em
2021. Mesmo assim, o excepcional momento global levará a perdas de reservas internacionais
pouco maiores que US$ 40bi em 2020. Ainda que esperemos, com elevado grau de incerteza,
que exista alguma recomposição no ano que vem, esta não será suficiente para compensar as
vendas de reservas acumuladas no biênio 2019-2020. (Seção 7)
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8.
Na seção internacional, discute-se o cenário para a China e o mundo no pós-COVID-19.
O cenário básico do FMI indica forte perda de produto em 2020, com recuperação parcial em
2021. Se, a partir de 2022, a economia mundial retornar à sua dinâmica pré-pandemia, a crise
terá custado 4 p.p. do PIB de 2020. Para avaliarmos se o cenário básico do FMI está se
materializando, o melhor que podemos fazer é acompanhar a recuperação da China no segundo
trimestre. Nossas estimativas para o crescimento chinês, que no boletim anterior rodavam a
5,1% ante o segundo trimestre de 2019, foram revisadas para 3-3,5%. Trata-se de piora
substantiva, mas que não altera o cenário: a normalização da economia pós flexibilização da
política mais extrema de distanciamento social promove recuperação em ‘V’ da atividade.
Portanto, continuamos a apostar que o desenho mais geral do cenário básico do FMI continua
de pé. (Seção 8)
9.
E, por fim, na Seção Em Foco, de autoria dos pesquisadores Vilma Pinto e Thiago Abreu,
o tema é a resposta dos governos estaduais à pandemia da COVID-19. (Seção 9)
Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
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1. Atividade Econômica
Crise da COVID-19 contribui para queda da atividade econômica no primeiro trimestre
O fraco desempenho dos indicadores de
atividade econômica em março foi
suficiente para comprometer o resultado
do primeiro trimestre como um todo. As
medidas de distanciamento social,
adotadas a partir da segunda metade de
março, repercutiram em todos os setores
da economia. A indústria de transformação
registrou queda de 4,2% ante mesmo mês
do ano anterior, os serviços se retraíram em
2,7% e o comércio varejista ampliado
recuou 6,4%, na mesma base de
comparação.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1: PIB: Projeções

Na indústria, o resultado foi impulsionado
especialmente pelas fortes quedas na
produção de bens de consumo duráveis e
bens de capital. No varejo ampliado, o
aumento das vendas nos supermercados e
farmácias sustentou o resultado de março.
Fonte: IBGE. Elaboração: IBRE/FGV
Por outro lado, houve fortes quedas nas
vendas de vestuário, veículos, móveis e
eletrodomésticos, materiais de construção, entre outros. Na Pesquisa Mensal dos Serviços
(PMS), o destaque foi a impressionante queda dos serviços prestados às famílias, de 33,4% na
comparação com março do ano anterior.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Os indicadores antecedentes de abril apontam um cenário ainda mais dramático no segundo
trimestre. A produção de veículos, segundo os dados da ANFAVEA, retraiu-se em 98,7% na
comparação interanual, e as vendas ao mercado interno caíram 74,2%, pelos dados da
FENABRAVE. O fluxo pedagiado de veículos pesados nas estradas do país reduziu-se em mais
de 20% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Tudo indica que abril será um
mês de recordes de queda nos principais setores da economia.
À luz desses resultados, revisamos nossa projeção para o crescimento do PIB no primeiro
trimestre para -1,0% ante o trimestre anterior e 0,3% na comparação interanual, como mostra
a Tabela 1. Para o segundo trimestre, esperamos retração de 10,9% na comparação interanual
e de 9,6% na margem. Para o ano de 2020, nosso cenário base foi revisto para uma queda de
5,4%.
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O exercício atual para o cenário de crescimento do ano incorporou, além da evolução recente
das condições financeiras, a dinâmica esperada no mercado de trabalho ao longo do ano entre
os diferentes setores. Utilizamos as respostas atualizadas das empresas aos tópicos especiais
nas sondagens do FGV/IBRE sobre o COVID-19 para distribuir a queda esperada das horas
trabalhadas entre os setores. Desse modo, o setor que possui maior percentual de empresas
reportando que serão negativamente afetadas pela crise terá maior queda de horas trabalhadas
em relação aos demais.
A revisão efetuada na projeção para o crescimento do ano foi motivada por respostas muito
mais pessimistas, especialmente nas empresas do setor de serviços, nessa atualização das
sondagens. Esse comportamento já era esperado, conforme destacamos na edição de abril do
Boletim Macro, visto que a primeira coleta foi realizada entre os dias 01 e 25 de março,
incorporando apenas parcialmente o período de lockdown iniciado no dia 15. Os resultados
atualizados parecem mais compatíveis com a situação atual em que o país se encontra, apesar
de ainda carregar elevado grau de incerteza.
Em relação ao primeiro trimestre, pelo lado da oferta, apenas o setor agropecuário deve
registrar alta na comparação com o quarto trimestre do ano passado. Tanto a indústria quanto
os serviços devem se retrair na margem, refletindo os intensos efeitos da crise no último mês
do trimestre. Em relação aos serviços, que representam mais de 70% do valor adicionado da
economia, os efeitos devem ser sentidos de forma mais intensa no comércio, transportes e
outros serviços.
Pelo lado da demanda, o consumo das famílias deve se retrair em 1,2% TsT (+0,1% AsA) no
primeiro trimestre e o investimento deve crescer 0,7% TsT (1,4% AsA). A contribuição do setor
externo deve ser negativa. Projetamos alta de 5,0% TsT (8,2% AsA) das importações e queda de
1,1% TsT (-2,5 AsA) das exportações.
No ano, esperamos crescimento de 2,3% da produção agropecuária, queda de 8,2% na
indústria, influenciada principalmente pelas retrações na indústria de transformação e na
construção civil, e recuo de 4,3% nos serviços. Nossos números já levam em conta as políticas
de compensação de renda anunciadas pelo governo. De acordo com as nossas estimativas, a
massa ampliada de rendimentos (que inclui, além da massa de rendimentos do trabalho,
benefícios de proteção social e previdenciários) registraria uma queda real de 15,2% este ano
caso não houvesse uma política de compensação de renda. Incluindo as transferências (R$
123,92 bilhões de auxílio emergencial para informais e beneficiários do Bolsa Família, R$ 56,64
bilhões de auxílio antidesemprego para trabalhadores formais e R$ 20,48 bilhões em saques do
FGTS), a queda real é reduzida para 10,4%.
Silvia Matos e Luana Miranda

Boletim Macro

8

Maio de 2020

2. Expectativas de Empresários e Consumidores
Acomodação da Confiança em níveis muito baixos
Com o aprofundamento das crises de
saúde e econômica em abril, os
índices de confiança despencaram
para os menores níveis históricos. O
Índice de Confiança Empresarial (ICE)
caiu 33,7 pontos e o do Consumidor,
22,0 pontos, uma deterioração
ocorrida tanto em relação ao grau de
satisfação com a situação corrente
quanto nas expectativas de curto
prazo de empresas e consumidores.

Gráfico 1: Confiança de Consumidores e Empresários
(Com ajuste sazonal, em pontos)

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Respondendo a quesitos especiais
sobre o impacto da pandemia, os
setores de serviços e construção se disseram os mais afetados em abril. Possivelmente por
serem intensivos em mão de obra e pela paralisação forçada de obras e da prestação de serviços
não essenciais pelas políticas de isolamento social implementadas em diversos estados. Além
disso, também em abril as empresas projetavam sofrer um impacto direto da crise por um
período de quatro a cinco meses, em média, e previam mais de cinco meses para o retorno à
normalidade após o pior ter passado. Há também uma extrema cautela por parte dos
consumidores, já que 79,1% deles informaram terem restringido seus gastos apenas ao
essencial, refletindo grande preocupação com o emprego no curto prazo.
Saltando para maio, a prévia das sondagens divulgada no dia 15 mostra uma acomodação dos
indicadores na primeira quinzena do mês. A calibragem para cima ocorreu pela redução do
pessimismo em relação aos próximos meses, com o a migração de respostas pessimistas para
neutras, um movimento natural uma vez que a situação já era muito ruim em abril. Caso os
números venham a ser confirmados na versão final, será um sinal de que os agentes
econômicos não esperam uma melhora significativa no horizonte de três meses.
A percepção sobre a situação atual ficou estável na prévia de maio, um sinal de que o nível de
atividade andou de lado na primeira quinzena do mês e que as comparações interanuais
quantitativas devem continuar no terreno negativo. Com a combinação de movimentos, os
índices de expectativas e de situação atual de empresas e consumidores se aproximaram muito
em maio.
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Tabela 2: Índices de Confiança Setoriais e do Consumidor – nível e evolução recente

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

A prévia aponta alta da confiança em
todos os setores, exceto na Indústria, um
resultado que não foi homogêneo entre as
categorias de uso. Houve alguma reação
em bens duráveis, segmento que
apresentara resultado desastroso no mês
anterior, com forte redução do nível de
utilização da capacidade e com quase 60%
das empresas paradas em veículos
automotores; por outro lado, houve
deterioração da confiança da categoria
de bens de capital, que acumularia assim
uma redução de 33,4 pontos nos três
últimos meses. A maior alta ocorreu em
Serviços, que passou do menor para o
segundo menor nível de confiança dos
quatro setores, entre abril e maio.
A prévia do Indicador de Incerteza (IIE-Br)
de maio, divulgada em 13 deste mês,
sinaliza queda de 9,3 pontos, devolvendo
cerca de 10% da alta dos dois meses
anteriores. O resultado sugere também
certa acomodação da incerteza, mas em
níveis atipicamente elevados.

Boletim Macro

Gráfico 2: Variação do Índice de Confiança da Indústria*
das Categorias de Uso (com ajuste sazonal, em pontos)

*dados preliminares de maio na comparação com abril.
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Gráfico 3: Contribuição das Categorias de Uso no Índice
de Confiança da Indústria* (com ajuste sazonal, em
pontos)

*dados preliminares de maio na comparação com abril.
Fonte e elaboração: IBRE/FGV.
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Gráfico 4: Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br) - em pontos

Fonte e elaboração: IBRE/FGV.

Em síntese, os dados prévios de maio sugerem alta de confiança puxada pela redução do
pessimismo. Apesar da alta, os índices continuam em níveis extremamente baixos em termos
históricos ao recuperarem apenas 1/5 da enorme queda observada nos dois meses anteriores.
Consumidores estão cautelosos e o nível de estresse financeiro é o maior da série histórica. O
alto comprometimento financeiro das famílias, atrelado à redução de renda no período, podem
levar a um forte aumento dos níveis de inadimplência e à postergação de consumo, dado que
as empresas tendem a reduzir suas contratações ou demitir nos próximos meses.
Aloisio Campelo Jr. e Viviane Seda Bittencourt

3. Mercado de Trabalho
Resultados mensais mostram forte deterioração no mercado de trabalho
A Taxa de Desemprego do trimestre móvel terminado em março do ano de 2020 foi de 12,2%,
apresentando uma trajetória de queda de 0,5 ponto percentual (pp) com relação ao mesmo
período do ano anterior. A projeção do Ibre/FGV era de 12,7%. A Taxa Dessazonalizada, por sua
vez, foi de 11,6%, uma diferença de 0,1 pp com relação ao trimestre móvel anterior.
Apesar do resultado aparentemente positivo, a Taxa de Desocupação teria sido
consideravelmente pior, caso não tivesse também sido registrada a queda de 0,7 pp na Taxa de
Participação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, a maior já ocorrida no período.
Além disso, como a PNADC mensal produz estimativas em médias de trimestres móveis (tendo
para cada mês a média de diversas variáveis no mês de referência e nos dois anteriores), os
impactos da economia sobre o mercado de trabalho acabam sendo observados na pesquisa
com alguma defasagem, para além da própria natureza econômica desta relação.
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Desse modo, apesar de os números divulgados pela edição da PNAD Contínua de março de 2020
terem mostrado mostrado uma Taxa de Desocupação em desaceleração da queda, mas ainda
sem números expressamente negativos, as consequências da pandemia da Covid-19 já
começaram a ocorrer naquele mês com significativa intensidade. Para tentar lidar com tal
questão, o economista Marcos Hecksher, do IPEA, criou uma metodologia de mensalização da
PNAD Contínua, a partir de seus microdados. Com ela, é possível acompanhar os indicadores
agregados em seus resultados mensais, e não mais referentes ao trimestre móvel.
O Gráfico 5 mostra a trajetória
mensalizada da Taxa de Desocupação
desde janeiro de 2018, junto com sua
projeção. Como se vê, os resultados de
março mudam significativamente
entre a série de trimestre móvel e a
mensalizada. Enquanto, na primeira, a
tendência foi de queda em relação ao
mesmo período do ano anterior, como
apontado no primeiro parágrafo, a
segunda teria apontado uma alta de
0,3 pontos percentuais.

Gráfico 5: Taxa de Desemprego Mensalizada 2018-19

Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV

Para abril, espera-se que a Taxa de Desocupação atinja o nível de 13,1% no trimestre móvel e,
consequentemente, 14,1% na série mensalizada. Tal resultado significaria um aumento de 2
pontos percentuais em relação ao mês anterior na série dessazonalizada, evidenciando o
impacto da pandemia do Covid-19 no mercado de trabalho.
É preciso, ainda, considerar que a taxa de desocupação poderia estar ainda mais elevada, não
fosse a particularidade da atual crise,
Gráfico 6: PO e FT na Série Mensalizada (AsA)
que, por demandar que a maior parte
da
população
permaneça
em
quarentena, desincentiva os novos
desocupados a procurarem emprego,
reduzindo assim a Força de Trabalho e a
Taxa de Desocupação. O Gráfico 6
mostra, a partir da PNADC mensalizada,
a trajetória de variação interanual da
População Ocupada (PO) e Força de
Trabalho (FT) desde o início da série.
Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV
Como se vê, ainda que a PO tenha
experimentado queda no período da

Boletim Macro

12

Maio de 2020

última crise, a FT caiu apenas no último mês, reduzindo a pressão altista sobre a Taxa de
Desemprego.
População Formal
Desde a suspensão da divulgação do
Gráfico 7: Pedidos de Seguro Desemprego
Caged, perdeu-se a informação de alta
(série sem e com ajuste sazonal, em milhares)
frequência do mercado de trabalho
formal. Para tentar sanar sua ausência, o
Ministério da Economia voltou a divulgar
o número de pedidos de seguro
desemprego. Como se vê pelo Gráfico 7,
em abril houve um aumento dos pedidos
de uma média dos últimos meses entre
500 mil a 550 mil para quase 750 mil na
série dessazonalizada. Tomando como
pressuposto um número de admissões
próximo de zero, é possível pressupor
Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: IBRE/FGV
uma perda líquida de empregos formais
entre 100 e 200 mil vagas em um mês –
o que pode significar uma perda de até 1 milhão de empregos formais caso tal tendência dure
até o final do ano.
Projeção anual
Em conclusão, o mercado de trabalho tem mostrado uma rápida piora de seus indicadores em
consequência da pandemia. Portanto, para o ano de 2020, espera-se que a Taxa de Desemprego
atinja uma média de 18,7%, uma alta de quase 7 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Tal cenário é, na verdade, suavizado a partir de uma queda esperada da Força de Trabalho de
3%, reflexo tanto da imposição de distanciamento social e quarentena quanto das políticas de
transferência assumidas pelos governos, como o auxílio emergencial de renda.
Daniel Duque

4. Inflação
Inflação abaixo de zero
Em abril, a surpresa não foi o número negativo apresentado pelo IPCA, mas sim a intensidade
da queda. Abaixo da expectativa do mercado, a inflação do mês passado registrou bem o freio
imposto pelo coronavírus aos preços de bens duráveis, serviços livres e serviços administrados.
Ainda que a desvalorização cambial possa contribuir para o aumento dos preços de bens
duráveis, a demanda anda tão enfraquecida, refletindo a piora da atividade econômica e seus
reflexos sobre a demanda, que os preços destes bens registraram variação média de -0,87% no
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mês passado, permitido que a taxa em 12 meses acumulasse queda de 1,6%. Para maio,
segundo o Monitor da Inflação da FGV, os preços de bens duráveis devem seguir em queda,
ainda que um pouco menos intensa que a observada em abril, desta vez de -0,15%.
Desaceleração semelhante deverá ser observada nos preços dos serviços livres, cuja maioria
encontra-se indisponível neste período de isolamento social, sem, portanto, haver a
possibilidade de haver qualquer movimento em seus preços. Em abril, a variação média desse
segmento foi de 0,25% e, em 12 meses, a taxa acumula alta de 3,01%. Em maio, segundo coleta
da FGV, a variação poderá ser de -0,20%.
Já os preços administrados - com reajustes sendo postergados e com a queda de 9,3% no preço
da gasolina - registraram queda de 2,06% em abril. Para maio, a expectativa é de que esse grupo
não registre queda, pois até o dia 14 foram autorizados dois reajustes nas refinarias, que juntos
elevaram os preços da gasolina em mais de 20%. Com esse reajuste, os preços podem subir em
média 5% ao consumidor, o que fará a variação de preços monitorados passar de -2,06% em
abril para 1,25% em maio.
O recuo da inflação seria mais intenso se não fosse a contribuição do grupo Alimentação e
Bebidas, cujos preços subiram em média 2,24% em abril, impulsionados por pressões sazonais,
desvalorização cambial e demanda mais aquecida por alimentos. Para maio, segundo o Monitor
da Inflação, o aumento médio para esse grupo será de aproximadamente 0,50%.
Bens duráveis, serviços e preços monitorados respondem majoritariamente pelo peso do IPCA
e, portanto, tendem a influenciar mais o resultado do índice oficial. Em maio, as fontes de
pressão permanecem as mesmas, ainda concentradas em Alimentos e Bebidas e Transportes,
mas enquanto a taxa do primeiro item tende a desacelerar, a do segundo acelera, permitindo
que o índice acumule nova queda em magnitude similar à do último mês.
Se esse resultado se confirmar, a taxa em 12 meses do IPCA passará de 2,40% em abril para
1,96% em maio. Com isso, a inflação esperada para o ano poderá vir abaixo de 2%,
aproximando-se da taxa de 1,65% registrada em 1998, a menor do período de estabilização da
inflação.
André Braz

5. Política Monetária
A ideia de um limite mínimo efetivo para a Selic
A ata do Copom de maio deixou claro o desejo dos dirigentes do Banco Central de estabelecer
um piso (um “limite efetivo mínimo”) para a taxa Selic. Quais razões o BC alega em defesa dessa
preocupação? Faz sentido preocupar-se com isso? Não seria mais adequado partir logo para
zero de taxa Selic, de maneira a dar à economia o maior estímulo possível (abstraída a
possibilidade de taxa negativa), diante da crise provocada pelo novo coronavírus?
A argumentação trazida pelo Copom parte do pressuposto de que reduzir demasiadamente a
taxa básica de juro acarreta o risco de provocar “instabilidade nos mercados financeiros e nos
preços dos ativos”. Muito provavelmente, a preocupação aqui é com o comportamento da taxa
de câmbio. Juro baixo demais poderia produzir excessiva depreciação cambial, não sendo
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razoável descartar a possibilidade de isto nos fazer perder a ancoragem das expectativas de
inflação.
Por certo, é possível contra-argumentar que nada disso tenderia a acontecer, cabendo ao BC
simplesmente testar, levando logo o juro para zero. A nosso ver, esse seria um teste descabido.
Bancos centrais não devem se envolver em apostas. Ao contrário, convém que caminhem da
maneira mais segura possível. Decisões de autoridades monetárias são habitualmente tomadas
meio no escuro, sendo conveniente, portanto, avançar com cautela. Na hipótese de se optar
por algo audacioso, e o resultado for desastroso, a sociedade poderá ter de arcar com um custo
elevado, envolvendo a perda da credibilidade das autoridades monetárias. E, como disse em
2008 o então Secretário do Tesouro americano, Hank Paulson, “confidence: when it goes, it
goes”.
Dando continuidade à sua argumentação, o Copom assinala que o limite ao qual se refere é
“significativamente maior em economias emergentes do que em países desenvolvidos”, tendo
isso a ver com prêmio de risco. E acrescenta que esse prêmio tende a ser maior no Brasil, em
razão dos nossos problemas fiscais.
Os membros do Copom se dizem partidários de um enfoque gradualista, segundo o qual
procura-se prosseguir lentamente com o ciclo de baixa da Selic, numa tentativa de vislumbrar
o que seria um limite mínimo efetivo. Embora consideremos corretíssima a abordagem adotada
pelo BC, vista em seu conjunto, entendemos que, nesse contexto, por ocasião da reunião de
maio, teria sido mais coerente reduzir o juro em 50 pontos, como esperava a maioria dos
participantes de mercado, e não em 75.
De qualquer modo, parece-nos realmente prudente tentar definir um piso para o juro básico
da economia. As condições predominantes na economia brasileira diferem sobremaneira das
vigentes nos países mais desenvolvidos, não cabendo caminhar voluntariamente para zero, ou
algo muito perto disto. Nesse raciocínio acredita a quase totalidade dos dirigentes do BC.
Eles sabem, porém, que concretizar o imaginado não depende apenas de vontade. As
circunstâncias podem tornar inexequível o objetivo do Copom. Exatamente por isso, o Comitê
deixou claro que “novas informações sobre os efeitos da pandemia, assim como uma
diminuição das incertezas no âmbito fiscal, serão essenciais para definir os próximos passos”.
Para ilustrar, pensemos na possibilidade de o curso dos acontecimentos nos levar a um quadro
de deflação. Não parece provável, apesar de a crise apresentar significativos efeitos
desinflacionários. Mas, e se acontecer? Faria sentido manter-se impassível, com a Selic no tal
piso? A resposta a esta última pergunta é não.
Em suma, se as circunstâncias não obrigarem o BC a fazer diferente, o mais sensato parece
realmente ser respeitar um “limite mínimo efetivo” para a taxa Selic.
José Júlio Senna
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6. Política Fiscal
As incertezas com os custos de algumas políticas
Com o espírito de combater o coronavírus, o governo federal lançou uma série de medidas
fiscais que impactam tanto as despesas do orçamento da saúde, como compra de insumos
hospitalares, por exemplo, como também as despesas de outros orçamentos necessários para
combater a pandemia.
No rol de medidas adotadas pelo governo federal que afetam os gastos primários – Tabela 3 –,
também estão os gastos com o auxílio antidesemprego e o auxílio emergencial. Ambas as
medidas visam prover renda temporária para trabalhadores formais e informais, permitindo,
assim, que eles consigam cumprir as recomendações de isolamento social que foram adotadas
em todo o país.

Tabela 3: Gastos da União para Enfrentamento do Coronavírus

Fonte: STN. Elaboração: IBRE/FGV

Contudo, essas políticas públicas, além de demandarem um elevado volume de recursos,
também trazem muitas incertezas quanto ao gasto total necessário para acomodar todos os
beneficiários elegíveis aos benefícios.
Começando pelo seguro antidesemprego. A medida provisória n° 936 de 2020 estabeleceu um
benefício para manutenção do emprego e da renda, que permite ao empregador reduzir ou
suspender a jornada de trabalho, com equivalente redução de salários, e determina que o
governo federal compense esta redução ou suspensão com auxílio compatível ao seguro
desemprego para os empregados.
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A medida foi lançada com muitas incertezas quanto ao potencial de adesão. A razão é que uma
das contrapartidas à adesão ao programa é o compromisso do empregador de não demitir o
empregado após o retorno as atividades normais.1 Contudo, ao que tudo indica, o programa
apresentou boa adesão até o momento. Inclusive, o governo federal aumentou a dotação
orçamentária para essa política pública.
A expectativa do governo era de gastar R$ 51,2 bilhões para preservar cerca de 8,5 milhões de
empregos.2 Contudo, a dotação orçamentária foi ampliada para R$ 56,64 bilhões e, até as 14h
do dia 12 de maio, o número de empregos preservados já alcançava cerca de 7,2 milhões. O
Gráfico 8 mostra a composição dos empregos preservados por faixas de redução do contrato
de trabalho e revela que mais da metade das adesões ao auxílio antidesemprego corresponde
a suspensão do contrato de trabalho.
Gráfico 8: Composição dos Empregos Preservados por Modalidade de Adesão

Fonte: Secretaria de Trabalho. Elaboração: IBRE/FGV

Tal como o auxílio antidesemprego, o auxílio emergencial também sofreu alteração de dotação
orçamentária recentemente, contudo em magnitude muito maior. O auxílio emergencial visa
atender a população de informais, autônomos e microempreendedores individuais, com um

1

Por exemplo: Se o empregador adere ao programa do auxílio antidesemprego por um período de 2 meses, ele deve se
comprometer a manter os empregados por no mínimo 4 meses. Ou seja, os dois meses em que o governo federal compensou
parcialmente os salários e mais dois meses após retorno as atividades.
2
De acordo com a apresentação do dia 01/04/2020, disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-deconteudo/apresentacoes/2020/apresentacaompemprego.pdf/view
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benefício no valor de R$ 600 reais por 3 meses.3 Ocorre que, de acordo com a Lei que o instituiu
(n° 13.982/2020), é permitido que o benefício seja prorrogado por mais 3 meses.
O auxílio emergencial iniciou-se com uma estimativa de gasto total de R$ 98,2 bilhões.
Atualmente, a dotação orçamentária para o benefício já está em R$ 123,92 bilhões. Esse
aumento de dotação, de mais de R$ 25 bilhões, decorre da enorme incerteza quanto à
quantidade de indivíduos que realmente são elegíveis aos critérios definidos para auferir o
benefício.
Essa incerteza se traduz em maior risco de expansão acentuada e pouco previsível dos gastos
públicos. Nesse caso, se a gente pressupuser que o gasto total com a política seja realmente
R$123,92 bilhões, e se houver a necessidade de a União prorrogar o benefício por mais 3 meses,
o custo total com a política saltaria para R$ 247,84 bilhões. Em um cenário mais pessimista,
supondo a prorrogação do auxílio emergencial para até dezembro deste ano, como o proposto
no projeto de Lei n° 2627/20,4 estaríamos falando de um gasto com o auxílio emergencial de R$
371,76 bilhões.
Nos três cenários, o que se observa é uma incerteza muito grande quanto à magnitude dos
gastos primários da União para 2020, o que pode levar a um déficit primário para o ano muito
superior ao previsto.
Vilma Pinto

7. Setor Externo
O inverno chegou
O saldo da balança comercial foi de US$ 6,7 bilhões em abril, um bilhão acima do resultado de
abril de 2019. O melhor desempenho da balança mensal é explicado pela queda mais acentuada
das importações (-14,8%) em relação às exportações (-5,0%) na comparação entre os meses de
abril de 2019 e 2020.
Em volume, as exportações cresceram 0,3% e as importações caíram 7,6% entre os meses de
abril de 2019/2020. Observa-se que as importações vinham registrando aumentos na
comparação mensal interanual desde dezembro, e, em março, tiveram um acréscimo de 15,4%.
Risco de novas desvalorizações e efeitos defasados entre os contratos e a mudança no cenário
doméstico explicariam esse resultado. A queda nas importações, em abril, mostra que o cenário
de contração no nível de atividade da economia já foi incorporado pelos operadores do
comércio exterior. Espera-se que, nos próximos meses, a tendência de queda se mantenha, o
que deve levar a um recuo das importações em 2020 na comparação com 2019.
O aumento do volume exportado é totalmente explicado pelas commodities (Gráfico 9), que
cresceram 17,1% na comparação entre os meses de abril e 8,1% entre os dois primeiros
3
4

Caso o beneficiário seja mulher e de família monoparental, o benefício será concedido em dobro.
Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8110595&ts=1589546964883&disposition=inline
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quadrimestres de 2019 e 2020. Observase que, no primeiro quadrimestre de
2020, a participação das commodities no
valor exportado foi de 67%, o maior
percentual da série histórica desde 1995.

Gráfico 9: Variação (%) do Volume e Preço das
Exportações de Commodities e Não Commodities

A dependência das exportações das
commodities e, em especial, do setor
agropecuário se traduz na crescente
importância da China na pauta de
exportações do Brasil. Em abril, o volume
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV
exportado para a China cresceu 30,9% em
relação a igual mês de 2019 e, para o
restante da Ásia, 28,2%. Para todos os outros mercados destacados no Gráfico 10, o volume
exportado recuou, seja na comparação mensal ou no acumulado do ano até abril.
Confirma-se, portanto, a importância do mercado da China para que a crise no comércio
mundial atenue a queda nas exportações brasileiras. Salienta-se que a China explicou 31% das
exportações brasileiras e 21% das importações no primeiro quadrimestre de 2020.
O cenário para a balança comercial para
2020 é, portanto, de um aumento no
superávit comercial em relação a 2019,
resultado de queda mais acentuada nas
importações do que nas exportações.
Passando à discussão das projeções
relativas ao setor externo, é interessante
definir previamente as condições de
contorno – ou seja, os principais
fundamentos, externos e internos, que
norteiam o comportamento da conta
corrente.

Gráfico 10: Variação (%) no Volume das Exportações
por Mercados de Destino

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IBRE/FGV

Espera-se profunda desaceleração do
crescimento do comércio mundial, em linha com o relevante choque de demanda pelo qual o
mundo passa em 2020. Tomando por base as projeções mais recentes do FMI e da OMC, além
do comportamento do comércio exterior nas principais economias globais, esperamos como
cenário base uma contração do comércio global um pouco superior a 12% este ano. Ainda que
tenhamos recuperação no ano que vem, esta não será suficiente para compensar o recuo
esperado para o comércio em 2020.
Em termos domésticos, nossos exercícios mais recentes indicam uma contração do PIB de 5,4%
em 2020, com choques particularmente severos na indústria e nos serviços – por conseguinte,
também levando a impactos relevantes no consumo privado e nos investimentos. A demanda
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doméstica privada teria, no cenário base, contração ainda mais pronunciada. Tal como no
comércio internacional, espera-se alguma recuperação no próximo ano – incompleta e, no caso
brasileiro, sujeita a particular incerteza.
Nos termos de troca, o cenário de forte contração da demanda internacional, ampliado por
questões específicas no mercado de energia, levou a forte queda das cotações de commodities
e ao recuo dos preços de bens industriais. É interessante notar, no entanto, que a pauta
brasileira parece ser relativamente blindada – nossas commodities têm tido desempenho
melhor do que a média. Juntando os movimentos nos preços de exportação e importação, há
pequena queda dos termos de troca durante 2020 e uma pequena recuperação em 2021.
Por fim, a taxa de câmbio. Temos, há muito tempo, desenvolvido modelos econométricos que
permitem avaliar os fatores determinantes para o comportamento da moeda: fatores externos
(como a fortaleza do USD no mundo, preços de commodities, juros longos americanos e aversão
global ao risco), o diferencial de juros (de um ano) e fatores internos (basicamente a parcela do
risco-Brasil que não consegue ser explicada por fatores globais).
Com o início da pandemia, obviamente o cenário global ficou mais desafiador – além de
notoriamente mais arriscado, implicando relevantes saídas de capital das economias
emergentes, pressão nas métricas de risco, queda dos preços de commodities e fortalecimento
do USD frente a outras moedas. Como se não bastasse, observamos mais uma rodada de recuo
no diferencial de juros e, pelo menos durante 2020, relevante deterioração do cenário
doméstico (econômico, institucional e político).
Ocorrendo um pouco de tudo, não é acaso que a moeda brasileira tenha perdido praticamente
50% do seu valor somente em 2020. Com um movimento mais intenso do que o observado em
outras economias e, principalmente, muito mais intenso do que o observado em seus principais
parceiros comerciais, haverá depreciação multilateral real da ordem de 40% este ano – e não
esperamos, com a informação hoje disponível, que esse processo termine até o fim do próximo
ano.
O comportamento esperado para os
fundamentos até o fim de 2021 está
condensado no Gráfico 11. Relevantes
movimentos
nos
fundamentos,
respondendo ao cenário de intensa
volatilidade global.
Incorporando os dados do primeiro
trimestre – sendo que março já reflete a
realidade pós-Covid, com superávit na
conta corrente e fortíssimas saídas de
capital – e as trajetórias acima
demonstradas para os fundamentos,
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Gráfico 11: Fundamentos do Setor Externo Brasileiro
(2006=100)

Fontes: Banco Central do Brasil, FUNCEX, CPB, OMC, FMI e
IBGE, com cálculos próprios. Elaboração: IBRE/FGV
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revisamos fortemente nossas projeções para o balanço de pagamentos.
Para 2020, nossa atual projeção de déficit em conta corrente se encontra em somente US$
10,5bi, equivalente a 0,7% do PIB. Há somente três meses, nossa expectativa era de déficit de
US$ 57,0bi (-3,2% do PIB).
Tamanha revisão é resultado direto do choque descrito anteriormente. A balança comercial
terá superávit mais elevado, com forte recuo da corrente de comércio e choque mais que
proporcional nas importações (combinação dos efeitos de diferencial de crescimento e câmbio
multilateral). Com menor corrente de comércio, serão menores os gastos com fretes. O colapso
do crescimento e da renda domésticos, associado à depreciação cambial, promoverá intenso
ajuste nas remessas de lucros e nos gastos com aluguéis e serviços. Por fim, o empobrecimento
e a emergência sanitária levarão a forte recuo dos gastos com viagens internacionais.
Já para 2021, esperamos alguma normalização (limitada) das condições econômicas locais e
globais. Esperamos, no entanto, que a taxa de câmbio continue depreciada e que a total
normalização dos fluxos externos ainda não seja alcançada. O déficit aumentaria para US$
16,0bi (1,2% do PIB), mas ainda se manteria em níveis relativamente deprimidos. A Tabela 4
compila as revisões, as projeções e compara com os valores observados em 2019.

Tabela 4: Déficit em Conta Corrente (US$bi e % do PIB)

*conceito BCB; ** previsão anterior feita no início de fev/20. Previsão atual feita em mai/20. Fontes: BCB;
IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV

Em condições normais, um déficit mais baixo diminuiria fortemente a pressão por
financiamento externo e tornaria o resultado do balanço de pagamentos trivialmente
superavitário. Infelizmente, não é o caso: a atual crise é marcada por relevante saída de capitais
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dos países emergentes, implicando em dificuldades de financiamento mesmo em cenário de
déficits moderados.5
Para 2020, nossa atual projeção é de resultado negativo no balanço de pagamentos na faixa
entre US$ 40,0bi e US$ 45,0bi (ou seja, haveria recuo desta magnitude nas reservas
internacionais), uma brutal mudança em relação à projeção anterior (com virtual equilíbrio do
balanço anual). O principal vetor de queda no financiamento estaria nos fluxos de portfolio
(investimentos em carteira), sofrendo fortes reveses com flight to quality e fuga de capital para
os países centrais. Com a recuperação da economia local e global em 2021, os déficits seriam
facilmente financiados e haveria alguma recomposição das reservas, sem, no entanto,
compensar a queda ocorrida tanto em 2019 (US$ 26bi) como a esperada para 2020.
A Tabela 5 organiza as principais rubricas de Usos (conta corrente e amortizações externas) e
Recursos (fontes de financiamento) do balanço de pagamentos. Mantendo o padrão da tabela
anterior, apresentamos os resultados de 2019, as projeções de 2020 (anterior e atual) e as
projeções para 2021. Ressaltamos que as projeções de financiamento são naturalmente mais
instáveis e, neste momento, possuem grau de incerteza ainda mais elevado do que o usual.

Tabela 5: Usos e Recursos do Balanço de Pagamentos (US$bi)

** previsão anterior feita no início de fev/20. Previsão atual feita em mai/20. Fontes: BCB; IBRE/FGV.
Elaboração: IBRE/FGV. Elaboração: IBRE/FGV

Em conclusão, são tempos obviamente difíceis. Há defesas em nosso perfil de pauta
exportadora, na relevante depreciação da moeda e no estoque anteriormente acumulado de

5

Os dados de março reforçam esssa percepção, com superávit na conta corrente (US$ 0,8bi) e, ao mesmo tempo, enormes
saídas de capital em portfolio que levaram a um balanço de pagamentos deficitário em aproximadamente US$ 20bi.
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reservas internacionais, todos fatores que nos ajudarão a fazer a travessia neste momento tão
delicado.
Sairemos disso com menos “buffers” externos e uma posição em conta corrente mais leve, o
que não necessariamente estará associado à facilidade de financiamento futuro. É necessário,
portanto, perseverar nos ajustes necessários para tornar nossa economia mais resiliente, o que
se aplica tanto a questões domésticas quanto ao nosso setor externo.
Lívio Ribeiro e Lia Baker Valls Pereira

8. Panorama Internacional
Acompanhamento da China e do mundo pós Covid-19
Como tratamos neste espaço mês passado, em abril o FMI divulgou seu cenário da atividade
econômica para 2020 e 2021. Essencialmente fomos informados de que a economia mundial
recuaria 3% em 2020 e cresceria 5,8% em 2021. As projeções anteriores, antes da eclosão da
fase aguda da crise da Covid-19, eram de crescimento de, respectivamente, 3,3% e 3,4% em
2020 e 2021. Houve, portanto, com relação à projeção anterior à pandemia, queda de 6,3
pontos percentuais (pp) em 2020 e crescimento de 2,4pp em 2021.
O cenário básico do FMI indica forte perda de produto em 2020, 6,3pp, com recuperação parcial
de 2,4pp, em 2021, em relação ao cenário sem pandemia. Se, a partir de 2022, a economia
mundial retornar à sua dinâmica pré-pandemia – crescimento de 3% ao ano, com economias
desenvolvidas crescendo a 2% ao ano e as emergentes a 4% – a crise da Covid-19 terá custado
4pp do PIB mundial a partir de 2020.
O cenário básico do FMI tem como hipótese fundamental que o convívio com o vírus, após os
países normalizarem a atividade econômica, não será muito deletério ao funcionamento da
economia. Trata-se de um cenário relativamente otimista.
Para avaliarmos se o cenário básico do FMI está se materializando, o melhor que podemos fazer
é acompanhar a recuperação da China no segundo trimestre. Com os dados do varejo, da
indústria e da evolução do crédito e do endividamento, todos para o mês de abril, nossas
estimativas para o crescimento chinês no segundo trimestre, que no boletim anterior rodavam
a 5,1% ante o mesmo período de 2019, foram revisadas para 3-3,5%.
Trata-se de uma piora substantiva, provocada muito pelos dados de comércio internacional de
abril. Porém, no meu entender, não altera o cenário: a normalização da economia pósflexibilização da política mais extrema de distanciamento social promove uma recuperação em
‘V’ da atividade. Basta lembrarmos que, no primeiro trimestre, a China rodou 6,8% abaixo do
mesmo período de 2019.
Portanto, com os dados divulgados entre o atual boletim e a edição anterior, continuamos a
apostar que o desenho mais geral do cenário básico do FMI continua de pé. Os números exatos
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não sabemos, mas, com o que temos até o momento, há, sim, normalização após a saída da
supressão da atividade econômica.
Outro tema é sabermos qual será o balanço entre oferta e demanda que vigorará no mundo
pós Covid-19. Será mais inflacionário do que o atual? Há grande preocupação com o enorme
endividamento que ocorrerá em todas as economias. Por outro lado, há evidências de que
grandes choques como o atual, que cortam a renda de parte considerável da população,
acabam por produzir comportamento mais cauteloso da população, elevando, portanto, a taxa
de poupança. Finalmente, há tendências de muito longo prazo, como o envelhecimento das
populações das economias centrais, que devem, em algum horizonte à frente, gerar queda de
poupança.
Segundo a melhor evidência que temos, cada 10 pontos percentuais na dívida pública das
economias centrais adiciona 0,35 ponto percentual no juro neutro internacional. Assim, pelo
maior endividamento, devemos esperar uma subida em 0,5-0,75pp no custo internacional de
capital.6
Por outro lado, 2021 deve ser ano de forte consolidação fiscal nas economias centrais.
Adicionalmente, deve haver, em função da poupança por precaução, algum processo de
redução do consumo das famílias. Elas sairão mais pobres da crise e terão passado por muita
incerteza e, em muitos casos, por desemprego. As empresas, por sua vez, sairão da crise mais
endividadas. Podemos esperar um período de dificuldades até a retomada do investimento. As
empresas estarão em processo de redução das suas dívidas. Assim, em uma primeira avaliação,
não parece que nos primeiros anos em seguida à pandemia haverá subida do custo
internacional do capital.
Samuel Pessôa

9. Em Foco IBRE: Resposta dos governos estaduais a pandemia do COVID-19
A crise econômica de 2014/16 afetou profundamente as contas fiscais dos governos estaduais.
Tal como a atividade econômica, a recuperação das finanças subnacionais seguia em lentos
passos. Agora, mais um tsunami vem para derrubar as contas fiscais e a economia, afetando
sobremaneira todos os entes federados.
A pandemia do novo coronavírus criou a necessidade de uma resposta muito rápida por parte
dos governos subnacionais. À medida que o número de casos de Covid-19 começou a aumentar
no país, os governos estaduais passaram a adotar uma série de medidas para o enfrentamento
da pandemia. Essas medidas vão desde a edição de um decreto de calamidade até a compra de
insumos hospitalares, diferimento de impostos e auxílio financeiro para empresas e famílias.

6

Ver Lukasz Rachels e Lawrence Summers “On Secular Stagnation in the Industrial World”, NBER wp agosto de 2019.
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Entender como tem sido o enfrentamento da pandemia por parte dos governos estaduais é o
objetivo desta seção.
No Observatório de Política Fiscal do FGV IBRE, divulgamos um levantamento das medidas que
vem sendo adotadas pelos governos estaduais como forma de reação à pandemia do novo
coronavírus.7
Todos os estados decretaram situação de calamidade pública, em decorrência da pandemia da
Covid-19, o que permite maior flexibilidade na hora de tomar determinadas ações. De acordo
com o art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000),8 um decreto de calamidade
pública deve ser reconhecido pelas assembleias legislativas, no caso dos governos subnacionais,
e pelo Congresso Nacional, no caso da União.
Enquanto perdurar a calamidade pública, os entes ficam dispensados de cumprir metas fiscais
e limitação de empenho, além de ter uma suspensão para a contagem de prazos e
enquadramento em outras regras fiscais, tais como gasto com pessoal e endividamento.
Dessa forma, mesmo alguns estados que estavam com situação fiscal muito delicada
conseguiram realizar, no curtíssimo prazo, ações que exigiam grande volume de recursos e/ou
redução do potencial arrecadatório.
As medidas são variadas entre as unidades federadas, seja em termos de beneficiários ou de
impacto esperado, mas caminham na mesma direção. Essas medidas podem ser divididas entre
aquelas que visam auxiliar financeiramente as empresas e famílias, as de combate direto ao
novo coronavírus, as medidas de controle do tráfego de pessoas, além de outras pontuais para
cada UF – Tabela 6.
Com relação às medidas de auxílio financeiro às empresas e famílias, o objetivo é mitigar os
problemas causados pela crise econômica que a Covid-19 traz consigo, dada a necessidade de
se manter isolamento social para reduzir a propagação do vírus. Houve medidas específicas
para certos setores que sofrem mais com a crise, como o turismo e a cultura, além de empresas
que têm menor capacidade financeira, caso das micro, pequenas e médias. Para isso, os
governos têm realizado abertura de linhas de crédito de empresas; suspendido prazos para
cumprimento de procedimentos administrativos e tributários; e, em alguns casos, têm reduzido
os tributos, postergado o pagamento e realizado o seu parcelamento.
Com relação às pessoas físicas, também houve abertura de linhas de crédito especiais,
financiadas principalmente por agências de fomento em alguns estados. Mas o maior auxílio
dos estados à população está se dando por meio de distribuição de cestas básicas, vales
alimentação e itens de higiene e de combate ao novo coronavírus, como máscaras e álcool gel.

7
8

Disponível em: https://bit.ly/3cLcupi.
Disponível em: http://bit.ly/2G8UsPh.
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Tabela 6: Medidas Adotadas pelos Governos Estaduais*

*até 17/05/2020. Fonte: IBRE com base nos sites estaduais. Elaboração: IBRE/FGV.

Muitos estados também reduziram o ICMS das contas de água e luz, proibiram o corte destes
serviços essenciais durante a pandemia e, em alguns casos, houve a isenção do pagamento
destes serviços, principalmente por parte das famílias que estão inseridas no programa de tarifa
social.
Nas medidas focadas diretamente ao combate ao coronavírus, além da distribuição de artigos
de higiene, máscaras e álcool gel, já mencionadas, foi necessário realizar compras de materiais,
de Equipamento de Proteção Individual (EPI), expandir o número de leitos e respiradores, além
da criar hospitais de campanha. Todas essas medidas são necessárias para evitar o colapso do
sistema de saúde, dada a alta demanda por esses serviços que o momento impõe. Muitos
estados também investiram em drive-thrus de vacinação contra a gripe e de testagem da Covid19, além de criação de plataformas de atendimento on-line e por telefone.
Para conseguir operar todo esse esquema, foi necessário a contratação de pessoal da saúde,
através de chamamento público, abertura de processo seletivo com regime de contratação
temporária, nomeação de concursados, entre outras formas de contratação.
Com relação ao controle do tráfego, mais recentemente todos os Estados adotaram a medida
de obrigatoriedade do uso de máscara de proteção. Além disso, têm sido realizadas restrição
de transportes intermunicipais e interestaduais, criação de barreiras sanitárias nas estradas,
triagem em aeroportos, entre outras medidas.
Todos os estados, sem exceção, realizaram alguma forma de interrupção de comércio, serviços
e eventos. Com o agravamento da crise, com o número de mortes aumentando a cada dia, essas
medidas foram intensificadas. Estados mais impactados, como Maranhão, Ceará, Pará, São
Paulo e Rio de Janeiro, vêm adotando lockdown em municípios com maior número de casos.
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Grande parte dos estados deixou a adoção dessas medidas de isolamento a cargo das
prefeituras.
Contudo, hás estados que começam a aliviar essas medidas. O Rio Grande do Sul adotou um
modelo de distanciamento controlado com atualização semanal, pelo qual impõe restrições
obrigatórias em todos os municípios e o nível de “distanciamento” que cada município pode
adotar é classificado em quatro níveis de risco. Essa classificação segue o monitoramento de
alguns indicadores, como a propagação da doença e a capacidade de atendimento. Modelo
parecido passou a ser adotado em Minas Gerais e também no município de Niterói no Rio de
Janeiro.
É fato que é necessário uma expansão fiscal neste momento tão delicado. No entanto, mesmo
com a maior flexibilidade gerada pelo decreto de calamidade, é preciso um auxílio financeiro
por parte da União para viabilizar a adoção das medidas necessárias para o enfrentamento da
pandemia. Isso, de certa forma, tem sido realizado. De acordo com o Ministério da Economia,9
a União adotou medidas de apoio aos governos subnacionais que somam R$ 181,7 bilhões de
impacto econômico, e que apresentam impacto fiscal da ordem de R$ 143,9 bilhões de reais.
Vilma Pinto e Thiago Abreu

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas

9

O detalhamento das medidas pode ser acessado em: https://bit.ly/2ZepUX2.
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