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SUMÁRIO EXECUTIVO
CRESCIMENTO ECONÔMICO E SETOR EXTERNO

O Brasil está consolidando uma trajetória que prevê uma queda no Produto Interno 
Bruto (PIB) mais branda se comparada com as primeiras projeções. O Boletim Focus 
do Banco Central melhorou a expectativa de queda para -4,81%, diferentemente do 
publicado em junho, que apregoava -6,64. No entanto, segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), a recuperação do PIB per capita brasileiro ainda será menor que 
a média dos 127 países estudados pelo Fundo. “Primeiro vamos salvar a economia” 
mostrou-se uma retórica fracassada. Segundo a FGV, que fez um levantamento do 
impacto econômico das mortes no Brasil, até o dia 6 de outubro de 2020, as mortes 
por COVID-19 representaram uma retirada R$ 1,3 bilhão da massa de rendimento 
total do País. O índice de Confiança Empresarial medido pela FGV como prévia do 
mês de outubro apresentou interrupção na sua trajetória de crescimento. Metade dos 
empresários brasileiros não tem confiança na política econômica atual. 

POLÍTICA FISCAL

O tema da política fiscal esteve no centro do debate econômico no mês de outubro e 
mesclou-se demasiadamente com as discussões em torno da política monetária. O 
desejo do Executivo de encontrar uma fonte para o financiamento do seu programa 
de Renda Cidadã sem furar o teto de gastos acirrou as expectativas do mercado e 
sinalizou fissuras no bloco político de sustentação do governo. O orçamento para 
2021 ainda aguarda tramitação no Congresso Nacional e pode vir com espaço para 
“novo orçamento de guerra”. Essa medida será uma forma de flexibilizar o teto de 
gastos, caso haja a necessidade de enfrentamento a uma eventual segunda onda 
de COVID-19. O FMI surpreendeu no Monitor Fiscal do mês e sugeriu que países 
que não estejam endividados em dólar não lancem medidas abruptas de austeridade 
fiscal. O Fundo segue apostando na retirada gradual dos estímulos fiscais como forma 
de não agravar o ciclo recessivo. Polêmica em torno da manutenção ou não do teto de 
gastos divide economistas.

POLÍTICA MONETÁRIA, JUROS E INFLAÇÃO

Os riscos relacionados à sustentabilidade das contas públicas se somaram a um leilão 
de títulos públicos menos concentrado em papéis de prazo mais curto e voltaram a 
deixar o mercado de juros bastante conturbado na primeira semana de outubro. A 
isso somaram-se uma alta dos juros futuros e um deságio das LFTs e no prêmio pago 
pelos papéis pré-fixados no leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro nacional sinalizou 
em nota técnica a dificuldade em colocar títulos de vencimento de longo prazo, 
ocasionando o cancelamento de diversos leilões. No leilão primário de LTN pré-fixado 
de outubro, com vencimento em janeiro de 2014, a taxa oferecida no título passou 
de 6,16% a.a. Esse percentual é 1% maior do que o leilão de outubro, e não houve 
nenhuma alteração na SELIC na última reunião do Copom. Economistas se dividem 
na explicação para a inclinação da taxa de juros de longo prazo. Alguns atribuem o 
fenômeno ao risco fiscal, enquanto outros advogam a tese de que o problema está na 
política monetária, na baixa taxa SELIC.
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DESIGUALDADE, MERCADO DE TRABALHO E POLÍTICAS SOCIAIS

O pagamento do auxílio emergencial, que chegou a mais de 65 milhões de brasileiros, 
levou o Brasil ao menor nível de pobreza da série histórica da PNAD Contínua. No 
entanto, com fim do benefício previsto para o final de 2020, o Brasil poderá ampliar 
em 16 milhões o total de pessoas consideradas pobres1, o equivalente à metade de 
toda a população venezuelana2. Com isso, em 2021, um terço da população brasileira 
poderá passar a viver com menos de R$ 522,50 mês. Segundo uma reportagem do 
Jornal Valor Econômico3, a previsão de queda na renda nacional com o fim do auxílio 
emergencial é de -4,3% em 2021, o que representa R$ 4,03 trilhões a preços de maio 
de 2020. Os ricos ficaram mais ricos em quase metade das regiões metropolitanas 
brasileiras durante a pandemia. No entanto, mulheres, negros e moradores da região 
Nordeste sofrem mais as consequências da retração do mercado de trabalho, o que 
tende a agravar, ainda mais, as desigualdades. A explicação para isso envolve causas 
estruturais próprias da forma de inserção laboral desses grupos sociais e o efeito da 
pandemia sobre os empregos de menor renda e informais.

SETORES (INDÚSTRIA, SERVIÇOS, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA)

Após atingir o menor nível no 2º trimestre de 2020, todos os setores se recuperam. 
No entanto, essa recuperação se mantém em patamar deveras baixo para nossos 
níveis históricos. O setor de serviços foi o que apresentou as maiores dificuldades 
de reação, com menor nível entre os demais setores e a maior diferença em relação 
ao período pré-pandemia. Ao todo, 49,1% das empresas nesse ramo têm incertezas 
sobre a realização do seu plano de investimentos4. 

1. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-
-pais-a-pobreza.shtml
2. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-
-pais-a-pobreza.shtml
3. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/26/auxilio-eleva-a-renda-este-ano-sem-dei-
xar-heranca-para-2021.ghtml
4. https://portalibre.fgv.br/publicacoes/economia-aplicada/boletim-macro/o-risco-de-insolven-
cia-do-governo-pressiona-os-mercados

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-pais-a-pobreza.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-pais-a-pobreza.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-pais-a-pobreza.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-pais-a-pobreza.shtml
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1. CRESCIMENTO ECONÔMICO E SETOR EXTERNO 

Não é só o Brasil que encontra dificuldades para retomar sua trajetória de 
crescimento econômico. Segundo o Banco Mundial5, a crise tornou-se uma 
depressão para a maioria dos países em desenvolvimento. Se levarmos em 
conta que o Brasil ainda não havia se recuperado da crise de 2015/2016, o 
cenário se torna mais dramático. Para os países em desenvolvimento, segundo 
o relatório do Banco Mundial, especialmente para os mais pobres, haverá uma 
crescente e impactante depressão, em função da perda de emprego e de 
renda. Em que pese esse diagnóstico, o Banco Mundial melhorou a projeção 
do PIB do Brasil, estimando uma queda mais branda, de 5,4% do PIB em 
2020, diferentemente da primeira previsão que diagnosticava uma contração 
de 8%. O Boletim Focus6 do Banco Central também melhorou a expectativa de 
redução do PIB para 2020, projetando queda de 4,81%, contra a previsão de 
contração de 6,64% publicada em junho. Para 2021, a expectativa do Boletim 
é de um crescimento na ordem dos 3,42%7.

5. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/banco-mundial-diz-que-crise-tornou-se 
depressao-para-maioria-dos-paises-em-desenvolvimento.shtml
6. https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20201023.pdf
7. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/26/mercado-melhora-projecao-para-queda-
-do-pib-em-2020.ghtml
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Na opinião de Abhijit Surya, analista especializado em América Latina do Grupo 
Economist8, o Brasil será uma das economias latinas com melhor desempenho 
econômico em 2020. Para o analista, o fato de o Brasil não ter adotado um 
lockdown nacional e ter liberado linhas de crédito para empresas, além do 
auxílio emergencial, suavizou o impacto econômico da pandemia. Surya 
alerta que a sustentabilidade fiscal é uma questão premente, corroborando 
com aqueles que defendem o teto de gastos como âncora fiscal inviolável. 
No entanto, tanto Surya quanto o próprio FMI têm indicado que os estímulos 
fiscais não podem ser abruptamente retirados. 

Em linha com o estudo do Banco Mundial, Gita Gospinath, do FMI, também 
sinaliza que a retomada da atividade econômica em nível global será “uma 
escalada longa, desigual e incerta” 9. Para Gospinath, o emprego continua 
bem abaixo dos níveis pré-pandêmicos e o mercado de trabalho ficou mais 
polarizado, com os trabalhadores de baixa renda, os jovens e as mulheres 
sofrendo demasiadamente mais impactos. Na edição mais recente do relatório 
World Economic Outlook, o FMI reduziu a projeção de queda para a economia 
mundial de 5,2% (projeção da edição de junho) para 4,4%, o que não deixa de 
ser uma projeção de recessão profunda para 2020. 

8. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/coronavirus-as-economias-latinas-que-leva-
rao-mais-tempo-para-se-recuperar-da-covid-19-e-por-que-o-brasil-nao-e-uma-delas.shtml
9. https://www.imf.org/pt/News/Articles/2020/10/13/blog-a-long-uneven-and-uncertain-ascent

https://www.imf.org/pt/News/Articles/2020/10/13/blog-a-long-uneven-and-uncertain-ascent
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A recuperação será desigual porque as economias desenvolvidas já trilham 
uma trajetória de recuperação em relação ao período de maior incidência do 
vírus, enquanto a periferia amargará uma trajetória de mais lenta recuperação. 
Por fim, a diretora-geral do FMI afirmou que o “caminho deve ser a defesa 
da saúde, a não retirada prematura do apoio financeiro dos governos, uma 
política fiscal mais flexível e voltada para o futuro e mais tolerância com as 
dívidas públicas.”10

Ainda segundo o FMI11, no que tange especificamente ao Brasil, a projeção 
é que o PIB per capita brasileiro encolha 6,4% em 2020, e cresça 2,2% em 
2021, enquanto para a média dos países emergentes a previsão é de retração 
de 4,7% em 2020 e de alta de 4,8% no próximo ano. Ou seja, ainda que 
o Banco Mundial identifique que o Brasil está melhor situado entre a média 
dos países latino-americanos, o FMI identifica que o Brasil sofrerá, na relação 
per capita, mais que a média dos países emergentes. Segundo o FMI, 12712 
países possivelmente terão desempenho melhor do que o brasileiro.

Na projeção do Fundo, o nível de emprego também destoará o Brasil da média 
dos países emergentes. O organismo prevê que a taxa de desemprego no Brasil 
chegará a 14,1% no início de 2021. No restante dos países latino americanos, 
apenas Venezuela e México terão um nível mais elevado de desemprego. 

Parte das expectativas mais pessimistas tem a ver com o fato do Brasil ser 
um dos países líderes em taxa de letalidade do coronavírus. A FGV13 fez um 
levantamento sobre o impacto econômico das mortes no Brasil a partir da 
análise da retirada do potencial econômico dos falecidos pela COVID-19. O 
total de mortes representa a retirada de R$ 108,6 milhões por mês da massa 
de rendimentos totais do país e, até o dia 6 de outubro, isso correspondia a R$ 
1,3 bilhão a menos. A morte de milhares de brasileiros é, sobretudo, um fator 
inestimável do ponto de vista subjetivo, mas acrescenta-se a isso o fato de que 
força de trabalho é o principal fator de produção na economia. Além disso, as 
pessoas que morreram detinham conhecimento acumulado, é experiência que 
foi perdida, o que pode ser fator de redução momentânea da produtividade. 

10. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/06/sp100620-the-long-ascent-overcoming-
-the-crisis-and-building-a-more-resilient-economy
11. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/13/pib-per-capita-brasileiro-vai-sofrer-mais-
-que-a-mdia-de-emergentes-aponta-fmi.ghtml
12. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/26/pib-sera-pior-que-o-de-66-dos-paises-
-no-bienio-2020-21.ghtml
13. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/13/covid-ja-tirou-r-13-bi-da-renda-do-pais-
-aponta-fgv.ghtml

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/13/pib-per-capita-brasileiro-vai-sofrer-mais-que-a-mdia-de-emergentes-aponta-fmi.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/13/pib-per-capita-brasileiro-vai-sofrer-mais-que-a-mdia-de-emergentes-aponta-fmi.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/13/covid-ja-tirou-r-13-bi-da-renda-do-pais-aponta-fgv.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/13/covid-ja-tirou-r-13-bi-da-renda-do-pais-aponta-fgv.ghtml
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Segundo Boletim Macro da FGV14, os dados prévios de outubro sugerem que 
houve uma interrupção na trajetória de recuperação da Confiança Empresarial. Os 
últimos cinco meses foram marcados por uma melhora tanto no índice de confiança 
de empresários quanto de consumidores. A confiança empresarial, inclusive, 
atingiu seu maior nível em setembro desde 2014 influenciada, principalmente, pela 
recuperação da indústria e do comércio. Em que pese a melhora das expectativas 
econômicas, as famílias seguem bastante receosas em relação ao consumo, dada 
a deterioração do mercado de trabalho e a concentração geral da renda. 

Mais da metade dos empresários, ainda que mais otimistas com a evolução da 
economia global, não tem confiança na política econômica brasileira15. Pouco 
mais da metade das empresas brasileiras, 52%, afirmaram na sondagem 
realizada pela GFV/Ibre que a falta de confiança na política econômica do 
governo é um dos principais fatores que estão influenciando negativamente as 
expectativas de evolução do ambiente de negócios para os próximos meses. 
O fim do auxílio emergencial aos consumidores é apontado por cerca de 25% 
dos empresários como uma das principais preocupações.16 Essa questão é 
particularmente importante para os empresários da indústria, especialmente no 
ramo de alimentação e limpeza e perfumaria, e do comércio, prioritariamente 
nos ramos de material de construção e de móveis e eletrodomésticos. 

A incerteza quanto à política econômica e o cenário de expectativas parcas 
com relação a retomada da atividade econômica explica o fato de que 60% 
dos consumidores indicaram adiar comprar por causa da pandemia. Segundo 
mais um levantamento da FGV/Ibre17, os consumidores afirmam estarem 
poupando mais pelo motivo “precaução”, uma vez que se sentem inseguros 
com relação a possibilidade do desemprego ou pela falta efetiva de recursos. 
Mulheres e negros são os que mais adiam a decisão de consumo. A postergação 
tem sido maior no consumo de serviços em relação ao consumo de bens, 
 
14. https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-10/boletimmacroibre_2010.pdf
15. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empre-
sas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_
medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/
mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_
source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha 
16. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empre-
sas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_
medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/
mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_
source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
17. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/quase-60-dos-consumidores-tem-adia-
do-compras-por-causa-da-pandemia.shtml

https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-10/boletimmacroibre_2010.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolhahttps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-da-metade-das-empresas-nao-tem-confianca-na-politica-economica.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/quase-60-dos-consumidores-tem-adiado-compras-por-causa-da-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/quase-60-dos-consumidores-tem-adiado-compras-por-causa-da-pandemia.shtml
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o que explica a dificuldade do setor de retomada das atividades. Os serviços 
são responsáveis por cerca de 30% dos empregos do país, o que faz com a 
lenta retomada do setor se reflita diretamente no mercado de trabalho.

O índice de confiança empresarial recuou 1,1 ponto percentual em outubro, 
com piora das expectativas em todos os setores, exceto na indústria. Já 
o índice de confiança dos consumidores caiu 3,9 pontos e já vinha de um 
patamar deveras baixo. Isso indica um maior descolamento entre a confiança 
dos empresários e dos consumidores, passando o pior fosso entre os dois, 
averiguado no ano de 2010.

Em que pese as incertezas que seguem elevadas para consumidores e 
empresários, a projeção para o PIB do terceiro trimestre, segundo o Boletim 
Macro da FGV, é de um crescimento de 7,1% comparado ao trimestre anterior 
e de -5,1% na comparação com o mesmo trimestre de 2019. Vamos olhar 
detalhadamente cada setor em outro tópico desse boletim, porém – de forma 
geral – a melhora no indicador do PIB se relaciona a um crescimento de 22,8% 
da indústria de transformação em comparação com o trimestre anterior, ainda 
que perfaça uma queda de 0,7% na comparação com 2019. O investimento 
também pode ter um crescimento de 7,5% na comparação com o trimestre 
anterior e queda de 11,9% em relação ao mesmo período de 2019. 

Os dados da Secretaria de Política Econômica18 também apontam para a 
continuidade da retomada do crescimento da economia. As vendas no varejo 
permanecem elevadas e a indústria recupera-se com rapidez, o que motiva 
a SPE a reafirmar sua expectativa positiva quanto à recuperação do PIB do 
terceiro trimestre de 2020. Segundo o Secretário de Política Econômica do 
Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, o setor de serviços liderará a próxima 
fase de retomada do crescimento que corresponde ao quatro trimestre19. O 
secretário afirma que a economia brasileira vai receber uma injeção R$ 138 
bilhões até dezembro de 202020.

Além disso, a Secretaria faz projeções otimistas quanto à arrecadação federal. 
“A arrecadação bruta total em setembro veio acima do esperado pelo mercado, 
semelhante a agosto, mas com diferença em menor magnitude, sinalizando 
 
18. https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/indicadores-apontam-
-continuidade-da-retomada-do-crescimento-na-economia
19. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/28/economia-vai-receber-injecao-de-r-138-
-bi-ate-dezembro-diz-sachsida.ghtml
20. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/28/economia-vai-receber-injecao-de-r-138-
-bi-ate-dezembro-diz-sachsida.ghtml

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/indicadores-apontam-continuidade-da-retomada-do-crescimento-na-economia
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/indicadores-apontam-continuidade-da-retomada-do-crescimento-na-economia
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convergência das expectativas de mercado sobre a retomada da atividade 
econômica”21. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico22, a arrecadação 
reage no mês de setembro e apresenta alta de 1,7%. No entanto, no agregado 
do ano a queda se mantém e acumula -11,7%, incluindo o efeito inflação. 

De janeiro a setembro, no caixa do governo já totaliza a arrecadação de R$ 
1,206 trilhão. O movimento, no entanto, pode não indicar tanto otimismo de que a 
arrecadação signifique uma retomada tão robusta da atividade econômica, uma 
vez que parte desse aumento pode ter relação com o recolhimento de tributos 
por parte daqueles que fizeram uso do benefício de atraso no recolhimento de 
impostos como medida para conceder maior fôlego de caixa às empresas. 

No entanto, embora otimistas, os indicadores para a taxa de investimento são 
deveras preocupantes. O Brasil vai amargar a sua segunda “década perdida”23 
em menos de quarenta anos. Entre 2011 e 2020 o Brasil vai colher mais um 
resultado negativo: uma queda de 2,2% ao ano média na variável investimento. 
Será a primeira década de queda no investimento para um período de dez 
anos desde 1980, conhecida como década perdida. O PIB do período de 2011 
a 2020, segundo a FGV/Ibre24, será o menor em 120 anos.

O investimento é medido pela FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo) e 
computa todo o investimento novo que é feito em máquinas, bens duráveis, 
aumento da capacidade produtiva e da construção civil. Ou seja, é um indicador 
que mede no presente as possibilidades de crescimento do futuro, uma vez 
que diz respeito ao aumento da capacidade do Brasil gerar riqueza nova. 

Do ponto de vista do setor externo, estamos vivenciando uma conjuntura 
bastante particular. O Boletim Macro da FGV/IBRE passou a projetar déficits 
relativamente baixos na conta corrente de 2020, perfazendo tão somente 
0,4% do PIB. No entanto, esse é o período que estamos com um ritmo mais 
acelerado de redução das nossas reservas cambiais, fundamentalmente 
em função do controle do câmbio, o que sugere que esse seja, de fato, um 
período de excepcionalidade conjuntural, bastante influenciado pela queda 
das importações, por um lado, e pela enorme fuga de capitais, de outro. 

21. https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/indicadores-apontam-
-continuidade-da-retomada-do-crescimento-na-economia
22. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/15/arrecadacao-reage-em-setembro-e-tem-
-alta-real-de-17.ghtml
23. https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2020/10/25/investimento-no-brasil-caira-
-na-decada-pela-1a-vez-desde-os-anos-80-aponta-estudo.ghtml?__twitter_impression=true
24. https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2020/10/25/investimento-no-brasil-caira-
-na-decada-pela-1a-vez-desde-os-anos-80-aponta-estudo.ghtml?__twitter_impression=true

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/indicadores-apontam-continuidade-da-retomada-do-crescimento-na-economia
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/indicadores-apontam-continuidade-da-retomada-do-crescimento-na-economia
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/15/arrecadacao-reage-em-setembro-e-tem-alta-real-de-17.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/15/arrecadacao-reage-em-setembro-e-tem-alta-real-de-17.ghtml
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No início de 2020, apresentávamos acentuado déficits na conta corrente que se 
reverteram, rapidamente, em superávits crescentes. No entanto, as intensas saídas 
de capital entre março e abril equilibraram mais essa relação. Segundo a FGV, em 
condições normais, um déficit tão pequeno estaria relacionado à maior folga no 
balanço de pagamentos, o que – potencialmente – levaria a mais acumulação de 
reservas internacionais, e não ao contrário – como está ocorrendo. Dessa forma, 
fica evidente a particularidade desse período, no qual o Brasil vivenciará uma 
excepcional combinação de déficits baixos e saídas de capital. 

No que tange especificamente à fuga de capitais25, a fuga de investidores em 
aplicações de risco irá dobrar em 2020 em relação ao ano anterior. O fluxo 
total de estrangeiros nos investimentos cairá de US$ 59 bilhões em 2019 para 
US$ 11 bilhões em 2020. 

Nos investimentos direcionados ao setor produtivo da economia, que costumam 
ter um perfil de longo prazo e voltados à ampliação de empresas comerciais 
e industriais, o Brasil também atrairá bem menos capital no ano corrente. A 
estimativa é que a entrada de capital externo nessa modalidade seja de cerca 
de US$ 49 bilhões, ante US$ 73 bilhões em 2019. 

Somando o total das distintas modalidades de entradas e saídas, o país terá um 
fluxo positivo de moeda estrangeira em 2020 de apenas US$ 11 bilhões, ficando 
bem abaixo dos US$ 50 bilhões26 de diferença obtidos em 2019. Os investidores 
estrangeiros no país caíram em 85% apenas no mês de agosto, segundo o Banco 
Central27. Em uma situação “normal”, a desvalorização do real frente ao dólar, que 
já chega a 40%, seria um estímulo aos investidores comparem ações e títulos 
brasileiros, já que desembolsariam menores quantias de dólares para adquiri-los. 
No entanto, para os investidores o risco seria de outra magnitude, expressa no risco 
de compra do ativo hoje já que o real pode se desvalorizar ainda mais incorrendo 
em perdas para os investidores. Ou mesmo a Bolsa de Valores embicar para 
baixo, em um eventual quadro de desarranjo macroeconômico provocado pelo alto 
endividamento do setor público28, isso porque, de janeiro a agosto, o déficit primário 
– que não conta os juros – do setor público consolidado foi de 12,1% do PIB.

25. https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2020/10/fuga-de-investidores-do-
-brasil-mais-que-dobra-em-2020.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_
campaign=twfolha&__twitter_impression=true
26. https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2020/10/fuga-de-investidores-do-
-brasil-mais-que-dobra-em-2020.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_
campaign=twfolha&__twitter_impression=true
27. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/investimentos-estrangeiros-no-pais-
-cairam-de-85-em-agosto-diz-bc.shtml
28. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/investimentos-estrangeiros-no-pais-
-cairam-de-85-em-agosto-diz-bc.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2020/10/fuga-de-investidores-do-brasil-mais-que-dobra-em-2020.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true
https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2020/10/fuga-de-investidores-do-brasil-mais-que-dobra-em-2020.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true
https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2020/10/fuga-de-investidores-do-brasil-mais-que-dobra-em-2020.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true
https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2020/10/fuga-de-investidores-do-brasil-mais-que-dobra-em-2020.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true
https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2020/10/fuga-de-investidores-do-brasil-mais-que-dobra-em-2020.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true
https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2020/10/fuga-de-investidores-do-brasil-mais-que-dobra-em-2020.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/investimentos-estrangeiros-no-pais-cairam-de-85-em-agosto-diz-bc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/investimentos-estrangeiros-no-pais-cairam-de-85-em-agosto-diz-bc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/investimentos-estrangeiros-no-pais-cairam-de-85-em-agosto-diz-bc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/investimentos-estrangeiros-no-pais-cairam-de-85-em-agosto-diz-bc.shtml


11©2020 | IREE - CEntRo dE Estudos dE EConomIa

Por fim, o governo brasileiro lançou um plano denominado “Estratégia Federal 
de Desenvolvimento” (EFD) para o período 2020-2031. O pano de fundo do 
plano é a agenda de reformas. Caso sejam céleres, as tais reformas projetam 
um crescimento econômico e um avanço social bem ousados. O documento 
não representa um plano tal como o país já conheceu, especialmente durante 
a Ditadura Militar, mas sim um conjunto de orientações que deverão ser 
seguidas pelos órgãos de governo. 

O documento trabalha com três cenários: o de referência pressupõem a 
aprovação das reformas macroeconômicas e estima um crescimento do PIB 
a uma taxa média de 2,2% ao ano e 27% no agregado do período; o cenário 
mais otimista, chamado de “transformador”, considera também a aprovação 
das reformas microeconômicas, com crescimento anual do PIB médio de 3,5 
e de 46,4% no agregado do período; por fim há o cenário sem aprovação das 
reformas em que a equipe econômica estima um cenário neutro. 

No total são 36 metas distribuídas em cinco grandes eixos. Destacamos aqui 
o eixo econômico, que versa sobre o objetivo de elevar o crescimento da 
renda per capita de 0,5% para 1,6% no cenário de referência e para 2,9% no 
cenário transformador.29

29. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/28/com-reformas-amplas-pib-pode-cres-
cer-46-ate-2031-diz-governo.ghtml
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2. POLÍTICA FISCAL 

O tema da política fiscal esteve no centro do debate econômico no mês de 
outubro e mesclou-se demasiadamente com as discussões em torno da 
política monetária. O desejo do Executivo de encontrar uma fonte para o 
financiamento do seu programa de Renda Cidadã sem furar o teto de gastos 
acirrou as expectativas do mercado e sinalizou fissuras no bloco político de 
sustentação do governo. Diversas medidas foram buscadas, tais como o não 
pagamento dos precatórios, a unificação de diversos programas sociais, o 
congelamento por dois anos do reajuste do valor das aposentadorias e até a 
extinção do bônus de 20% sob a declaração de IR antecipada. Até o presente 
momento, tem prevalecido a máxima proferida pelo Presidente Bolsonaro de 
que “não irá tirar os pobres para dar aos paupérrimos”. 

A iminência de rompimento com o teto de gastos colocou a possibilidade do 
Brasil estar vivenciando um limite do seu financiamento doméstico, com risco de 
chegar à insolvência. Os defensores dessa tese alegam que, uma vez rompido 
ou flexibilizado o teto de gastos, que é a única âncora fiscal do Estado, os 
investidores exigiriam prêmios de risco mais elevados na compra de títulos do 
Tesouro nacional. Isso faria pressão para elevação da taxa de juros, o que, por 
sua vez, seria uma freio à retomada do crescimento econômico. Além disso, o 
grave endividamento brasileiro seria entendido pelos investidores estrangeiros 
como um risco de insolvência, o que os afugentaria ainda mais, elevando a 
forte desvalorização cambial e encarecendo os produtos domésticos, além 
de colocar em risco o controle inflacionário, o que – por sua vez – também 
pressionariam os juros básicos. Segundo Luiz Carlos Mendonça de Barros, “o 
aumento brutal na necessidade de rolar a dívida em títulos está criando uma 
situação perigosa de solvência de curto prazo”.

Daniel Leichsenring30, Economista-Chefe da Verde Asset Management, 
afirmou que o Brasil já amargava suscetíveis déficits primários desde 2014. 
Para ele, o Brasil gastou mais do que podia e do precisava no combate à 
pandemia, e o Auxílio Emergencial não apenas recompôs parte do orçamento 
perdido pelas famílias, quanto superou o total habitualmente recebido por 
diversas outras. Segundo Leichsenring, adicionando o auxílio emergencial, a 
renda total recebida foi de 138% da renda habitual em agosto, o que é deveras 
superior à renda no pré-pandemia. 

30. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/brasil-gastou-mais-do-que-podia-e-pre-
cisava-no-combate-a-pandemia.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/brasil-gastou-mais-do-que-podia-e-precisava-no-combate-a-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/brasil-gastou-mais-do-que-podia-e-precisava-no-combate-a-pandemia.shtml
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Segundo Campos Neto31, presidente do Banco Central, o Brasil está na 
iminência de passar por um ponto de inflexão no que tange a credibilidade 
fiscal. O Brasil, para Campos Neto, gastou mais do que a média dos países 
emergentes em 2020 e agora é preciso convencer os agentes econômicos de 
que a disciplina fiscal será retomada. 

Segundo reportagem do jornal Valor Econômico32, a preocupação fiscal ficou 
clara no comportamento recente dos ativos financeiros. O Ibovespa sofreu 
queda de 3,08 e desceu ao nível dos 94 mil pontos, enquanto o dólar subiu 2% 
fechando em R$ 5,67 na primeira semana de outubro. 

No mercado de juros futuro, a taxa de contrato do DI para janeiro de 2025 foi de 
6,21% para 6,82% ao ano. Nessa mesma reportagem, um banqueiro que não 
quis se identificar sistematizou a situação do risco fiscal da seguinte maneira: 
“sabemos como o populismo fiscal começa, com aumento de despesas sem 
contrapartidas de redução e sabemos como termina: aumento de prêmio de 
risco, aumento de inflação e taxa de juros, aumento de carga tributária e, por 
consequência, de recessão”. Entre os sinais que apontariam para o enredo da 
crise estariam a já forte desvalorização do real, o encurtamento dos prazos de 
títulos públicos e o aumento dos prêmios cobrados pelos investidores.33

Além dos bancos, um conjunto de empresários34 também cobra do governo 
medidas mais energéticas para a retomado do equilíbrio fiscal, através da 
redução da despesa agregada. Na dianteira dessa Frente estão empresários 
e executivos como Horácio Piva, da Klabin, e Pedro Wongtchowski, do grupo 
Ultra, além do economista Marcos Lisboa, presidente do Insper. O principal 
ponto de unidade da articulação é a aceleração da tramitação da Reforma 
Administrativa e a votação da proposta de Reforma Tributária que está na 
Câmara dos Deputados, a PEC 45, de autoria de Bernardo Appy. 

Por outro lado, centenas de economistas35 refutam a tese do necessário 
prosseguimento com a política do Teto de Gastos. Os especialistas apontam 
– por um lado – que as necessidades de gastos sociais para enfrentar os 
 
31. https://www.poder360.com.br/economia/brasil-passa-por-ponto-de-inflexao-em-credibili-
dade-fiscal-diz-campos-neto/
32. https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/05/mercado-teme-crescente-risco-fiscal.ghtml
33. https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,relatorios-de-bancos-ja-veem-maior-ris-
co-de-agravamento-da-crise-fiscal,70003464752.amp?__twitter_impression=true
34. https://valor.globo.com/google/amp/politica/noticia/2020/10/07/empresarios-articulam-
-pressao-sobre-o-governo-por-reformas.ghtml?__twitter_impression=true
35. https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/380-economistas-assinam-manifesto-
-pelo-fim-do-teto-de-gastos/4/48502

https://www.poder360.com.br/economia/brasil-passa-por-ponto-de-inflexao-em-credibilidade-fiscal-diz-campos-neto/
https://www.poder360.com.br/economia/brasil-passa-por-ponto-de-inflexao-em-credibilidade-fiscal-diz-campos-neto/
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/05/mercado-teme-crescente-risco-fiscal.ghtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,relatorios-de-bancos-ja-veem-maior-risco-de-agravamento-da-crise-fiscal,70003464752.amp?__twitter_impression=true
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,relatorios-de-bancos-ja-veem-maior-risco-de-agravamento-da-crise-fiscal,70003464752.amp?__twitter_impression=true
https://valor.globo.com/google/amp/politica/noticia/2020/10/07/empresarios-articulam-pressao-sobre-o-governo-por-reformas.ghtml?__twitter_impression=true
https://valor.globo.com/google/amp/politica/noticia/2020/10/07/empresarios-articulam-pressao-sobre-o-governo-por-reformas.ghtml?__twitter_impression=true
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efeitos de longo prazo da pandemia não vão extinguir-se com o findar do ano 
de 2020. Dessa forma, políticas públicas de elevação do gasto com saúde e 
de manutenção do emprego e da renda deverão ser fortalecidas passado o 
período mais grave da crise sanitária, levando em consideração os retrocessos 
nos indicadores sociais que marcaram a performance da economia e da 
sociedade brasileira nos meses mais intensos do contágio. Além disso, para 
o grupo de pesquisadores que assina o manifesto, a política do teto de gasto, 
além de ser iníqua do ponto de vista da justiça social, também seria falha 
do ponto de vista econômico, na medida em que o corte de gastos leva à 
contração do consumo, impactando o endividamento pelo efeito denominador.

O Orçamento para 2021 ainda não foi votado no Congresso Nacional, mas o 
Executivo já negocia com os parlamentares um espaço para “novo orçamento 
de guerra”36 em 2021. Essa medida será uma forma de flexibilizar o teto de 
gastos, caso haja a necessidade de combate a uma eventual segunda onda de 
COVID-19. Prioritariamente a “ala política” do governo Bolsonaro preocupa-se 
com as restrições legais impostas pelas regras fiscais, como a regra de ouro. A 
medida abriria brechas para a elevação de gastos. Por mais restrito que seja o 
Teto de Gastos, ele apresenta válvulas de escape para situações excepcionais, 
permitindo despesas fora do limite do teto através de créditos extraordinários. 

Ainda no que tange à questão fiscal, o FMI37 alertou que a dívida interna brasileira 
deve ser a segunda maior entre todos os países emergentes em 2020, fechando o 
ano com um endividamento bruto na ordem de 101,4% do PIB. Em entrevista sobre 
esse diagnóstico – sistematizado no Monitor Fiscal – o diretor do departamento de 
Assuntos Fiscais do FMI, Vitor Gaspar, disse que o teto de gastos tem um papel 
importante a desempenhar para que o Brasil mantenha a sustentabilidade da 
dívida de longo prazo. No entanto, Gaspar adverte que com muitos trabalhadores 
desempregados, pequenas empresas em dificuldades e uma perspectiva de 90 
milhões de pessoas na extrema pobreza, é muito cedo para que o governo retire o 
“apoio excepcional” à economia, referindo-se, especialmente, ao auxílio emergencial. 
O FMI tem sido frequentemente entusiasta de políticas fiscais expansivas para 
mitigar os efeitos da crise. Segundo o Fundo38, “as transferências de renda têm sido 
especialmente úteis para apoiar os trabalhadores pobres, informais e autônomos 
que perderam o emprego. O suporte de liquidez às empresas evitou uma onda de 
inadimplência e demissões em massa”.  

36. https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-negocia-com-congresso-espaco-
-para-novo-orcamento-de-guerra-em-2021,70003466170
37. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/15/divida-do-pais-deve-ser-a-2a-maior-dos-
-emergentes-em-2020.ghtml
38. https://content.govdelivery.com/accounts/USIMF/bulletins/2a5c1dd

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/15/divida-do-pais-deve-ser-a-2a-maior-dos-emergentes-em-2020.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/15/divida-do-pais-deve-ser-a-2a-maior-dos-emergentes-em-2020.ghtml
https://content.govdelivery.com/accounts/USIMF/bulletins/2a5c1dd
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Pela natureza do teto de gastos – que ajusta as despesas públicas apenas com 
referência à inflação do ano anterior – o Brasil ficará impossibilitado de exercitar 
outro indicativo do FMI, os investimentos públicos. Para o FMI, aumentar 
o investimento público em países avançados e emergentes pode ajudar a 
atividade econômica a reviver após o colapso mais forte e mais profundo da 
história39. Nas estimativas do Fundo, elevar o investimento público em 1% do 
PIB pode fortalecer a confiança na recuperação e impulsionar o PIB em 2,7%, 
o investimento privado em 10% e o emprego em 1,2%. O Fundo ainda avalia 
que no cenário atual, marcado por baixas taxas de juros e elevado desemprego, 
impulsionar o investimento público – começando com a manutenção e 
aumentando os projetos – pode criar empregos e estimular o crescimento 
econômico. No entanto, pela regra do teto de gastos, o investimento público – 
que entra no rol das despesas discricionárias – não apenas está submetido à 
regra fiscal quanto é uma das despesas “não obrigatórias”, o que o pressiona 
para ser ainda mais dirimido para acomodação das despesas com percentual 
constitucional. 

39. https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/05/fmi-ve-papel-central-do-investimento-
-publico-na-transicao-para-mundo-pos-covid.ghtml
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3. POLÍTICA MONETÁRIA, JUROS E INFLAÇÃO 

O tema dos juros e da inflação esteve bastante vinculado ao tema fiscal. Os 
riscos relacionados à sustentabilidade das contas públicas40 se somaram a 
um leilão de títulos públicos menos concentrado em papéis de prazo mais 
curto, e voltaram a deixar o mercado de juros bastante conturbado na primeira 
semana de outubro. A isso somou-se uma alta dos juros futuros e também 
um deságio das LFTs e no prêmio pago pelos papéis pré-fixados no leilão do 
Tesouro Nacional. 

Uma reportagem do Valor Econômico41 sinalizou que o momento de maior 
pressão no mercado de juros veio logo após o Tesouro Nacional revelar a 
quantidade de títulos que ofertaria no leilão. Foram ofertados 6 milhões de 
LTNs de longo prazo (para janeiro de 2014). O governo conseguiu vender o 
lote apenas com um pagamento maior como prêmio de risco. O prêmio ficou 
28.5 pontos-base acima do DI de prazo equivalente. O que mais chamou a 
atenção foi o leilão de LFTs atrelados a SELIC. Para eles o Tesouro pagou 
uma taxa de 0,2921 % - nível elevado quando comparado à taxa de 0,1214 
do leilão de LFTs para setembro de 2026. A avaliação do mercado é que 
vigora uma incerteza forte em flexibilização da âncora fiscal. Nessa situação, 
o investidor prefere a LTN que vence em um ano ou as compromissadas, 
uma vez que o cenário no mercado secundário de títulos está avesso, com 
elevação das taxas de LTNs e das LFTs.

O Tesouro nacional, em nota técnica42, sinalizou a dificuldade em colocar títulos 
de vencimento de longo prazo, ocasionando o cancelamento de diversos leilões. 
No leilão primário de LTN pré-fixado43 de outubro, com vencimento em janeiro 
de 2014, a taxa oferecida no título passou de 6,16% a.a. Esse percentual é 1% 
maior do que o leilão de outubro, e não houve alteração na SELIC.

O que se observa, segundo Boletim Mensal da FGV44, é um encurtamento 
da dívida via redução de prazos nas emissões de títulos públicos, como 
consequência da percepção de maior risco a partir do questionamento 
da capacidade de pagamento e solvência do Estado brasileiro. Segundo o 
mesmo boletim, com o teto de gastos e o orçamento discricionário apertado 

40. https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/tesouro-volta-a-pressionar-juros.ghtml
41. https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/tesouro-volta-a-pressionar-juros.ghtml
42. https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecni-
cas/2020/sei_me-7537916-nota-tecnica-1- pdf-pl-149-de-2019.pdf/view 
43. https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-10/boletimmacroibre_2010.pdf
44. https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-10/boletimmacroibre_2010.pdf

https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/tesouro-volta-a-pressionar-juros.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/tesouro-volta-a-pressionar-juros.ghtml
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para o ano de 2021, o equacionamento dessa tensão nos mercados de juros 
só irá arrefecer com um corte mais profundo nas despesas obrigatórias. “Na 
medida em que não haja um encaminhamento satisfatório para a questão 
fiscal do momento a insegurança e as preocupações dos participantes de 
mercado persistirão. Prêmios de risco fiscal continuarão embutidos nos juros 
de mercado, para não falar da persistência de prêmios semelhantes em outros 
segmentos, como mercado de ações e de câmbio.”45

Para Sergio Goldstein46, analista da Omninvest e ex-chefe do Departamento de 
Mercado Aberto (Demab) do BC, o desafio do Tesouro é enorme, uma vez que 
a dívida deve chegar perto dos 100% no fim de 2020 e até abril de 2021 ele terá 
que encarar um vencimento de R$ 700 bilhões de títulos públicos de curto prazo. 

Considerando que a trajetórias de déficit primário está deveras longe de ser 
interrompida e que quanto maior o risco fiscal maior são as taxas de juros, 
isso sinalizada – para o futuro – a manutenção de uma elevada relação dívida 
pública/PIB. Para a FGV47, “manter estável o prêmio de risco soberano após a 
combinação inesperada de uma dívida pública elevada e uma forte expansão 
fiscal devido à pandemia impõem um caminho no qual desviar da consolidação 
fiscal não é mais uma opção”.

Enquanto para alguns economistas como os já citados a inclinação das taxas de 
juros de longo prazo se referem ao risco fiscal, para outros a questão principal 
está na política monetária. Para Goldstein48, o desarranjo no mercado de dívida 
mobiliária é fruto de que “a queda da SELIC foi longe demais”. Para ele, a SELIC 
está baixa demais e encurtar muito a dívida – pela dificuldade de rolar títulos de 
longo prazo – deixaria o Tesouro refém do mercado e sendo obrigado a pagar o que 
o mercado exigir. Como o investidor está sem apetite em função da remuneração 
baixa, o Tesouro tem que pagar um prêmio – chamado de deságio no caso do 
pós-fixado – que já chegou a 0,30%, o que é alarmante. No começo de setembro, 
essa taxa era muito menor, de 0,04%. Dessa feita, a inclinação da curva de juros 
no longo prazo responderia menos ao aspecto fiscal, levando em conta que o 
Estado brasileiro não está passando por dificuldades de se financiar no mercado 
de títulos, e mais à política monetária, o que poderia sinalizar um limite concreto à 
queda da taxa de juros doméstica. Para alguns economistas, elevações brandas 
na taxa SELIC não seriam tão comprometedoras ao investimento e, por outro 
lado, contribuíram para resolver a saída de capitais.

45. https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-10/boletimmacroibre_2010.pdf, p. 16
46. https://aneps.org.br/leitura/13172/selic-pode-estar-abaixo-do-limite-minimo
47. https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-10/boletimmacroibre_2010.pdf
48. https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/05/selic-pode-estar-abaixo-do-limite-minimo.ghtml

https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-10/boletimmacroibre_2010.pdf
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/05/selic-pode-estar-abaixo-do-limite-minimo.ghtml
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Mesmo com essa forte diferença entre os custos dos empréstimos de curto e 
longo prazo em muitas partes da curva de juros, o custo médio do serviço da 
dívida federal e dos novos empréstimos de agosto foi historicamente baixo.49 
O que pode ser conferido na tabela abaixo, extraído do boletim do Geace e do 
instituto Tricontinental50 de Pesquisa Social.

Tabela 1 – Custo médio (em %) e prazo (em anos) da Dívida 
Pública Brasileira

Assim, ainda que a custo mais elevado e mudança no perfil da dívida pública, 
com prazo médio menor, os pesquisadores do grupo advogam que não há risco 
de interromper o financiamento do Estado, nem risco de sacrífico exacerbado 
da sociedade brasileira com custos altos de rolagem do endividamento. 

No entanto, segundo Claudio Adilson Gonçalez, em sua coluna51 no jornal O 
Estado de São Paulo, a “inflação não está morta”. Assim, o economista adverte 
que o tamanho expressivo da dívida pública, aliado com as possibilidades de 
rompimento do teto de gastos, poderá reviver o fantasma da inflação pelo seu 
aspectos “custo”, ainda que a demanda permaneça dirimida. Gonçalez faz 
referência ao fato de que o Índice de Preços ao Produto Amplo (IPA-M), elaborado 
pela Fundação Getúlio Vargas, ter subido 25,3% nos últimos 12 meses encerrados 
em setembro. A alta foi puxada, sobretudo, pelo crescimento do valor em reais das 
commodities agrícolas. O repasse para a alimentação no domicílio, do IPCA, subiu 
15,4%. Esse fenômeno, para o autor, demonstra que são perfeitamente possíveis 
episódios inflacionários mesmo com a economia operando com ociosidade – em 
termos técnicos, hiato de produto. As manobras financeiras para o lançamento do 
programa Renda Cidadã farão quebrar a confiança na economia brasileira, o que 
agravará o quadro de depreciação cambial, mediante a fuga de capitais. 

49. https://uk.reuters.com/article/idUKL5N2GJ5HW
50. https://www.thetricontinental.org/pt-pt/brasil/analise-mensal-da-conjuntura-economica-3-2020/
51. https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-inflacao-nao-esta-morta,70003479901

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-inflacao-nao-esta-morta,70003479901
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Falando em inflação, perduraram no mês de outubro altas expressivas entre 
produtos intermediários, que contribuíram para aumentos de preços ao longo da 
cadeia produtiva. As maiores altas foram no farelo de joja (74,9%); farinha de trigo 
(18,7%) e bens intermediários para a produção agrícola (14,4%) no agregado 
de 12 meses. Nesse cenário, os grãos mais caros encarecem a fabricação de 
produtos finais que são deles derivados. No último estágio de processamento 
do IPA, os preços dos bens finais também exibiram aumentos, fazendo chegar 
produtos mais caros nas prateleiras dos supermercados. Em outubro, segundo 
Boletim da FGV52, verificou-se reajustes no óleo de soja refinado, em 85,5%. 
e nas carnes bovinas, perfazendo uma elevação de 46,9%. Outros grãos, que 
passam por menos etapas de processamento até a mesa do brasileiro também 
tiveram forte elevação: arroz (122,3%) e feijão (28,8%) nos últimos 12 meses. 
Assim, verifica-se que o item que mais tem pesado no agregado da inflação de 
2020 é, justamente, alimentos, que respondem por 2% da inflação acumulada 
pelo IPCA. Ainda assim, segundo o Monitor da Inflação da FGV, o índice de 
inflação para 2020 deve ficar em torno de 2,9%, o que o mantém abaixo da 
meta de inflação, mas dentro do patamar de tolerância. 

Ainda que dentro da meta de variação, o IPCA-15 de outubro variou 0,94% 
e sinaliza a maior alta para um mês nos últimos 25 anos. Além dos já 
mencionados principais destaques para esse cenário, tais como alimentação, 
transporte e bens duráveis, pela primeira vez desde o início da pandemia, os 
serviços também tiveram aceleração.53A novidade do mês de outubro é que 
a alta dos preços está para além dos alimentos, tomando contornos de uma 
inflação mais disseminada. Grupos tais como habitação, vestuário, artigos 
de residência e despesas pessoais, que contribuíram para a inflação baixa 
outrora, responderam, juntos, por 0,12 pontos do IPCA-1554. 

O índice que tem assustado os brasileiros é o IGP-M, famoso por ser o 
indexador dos aluguéis, prioritariamente. No segundo decêndio de outubro, 
o índice variou 2,92%55. Com esse resultado, o acumulado passou de 13,2% 
para 20,56% ao ano. O IGP-M é composto por três índices: a) IPA-M (Índices 
de Preços por Atacado-Mercado), que corresponde a 60% do total do IGP-M 
e mede os preços dos produtos industriais e agrícolas de atacado; b) IPC-M 
(Índice de Preços ao Consumido – mercado) que contribui com 30% do 
 
52. https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-10/boletimmacroibre_2010.pdf
53. https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/10/risco-crescente.shtml
54. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/28/inflacao-comeca-a-mostrar-pressoes-
-mais-disseminadas.ghtml
55. https://portalibre.fgv.br/noticias/igp-m-varia-292-no-segundo-decendio-de-outubro
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IGP-M e mede o preço de bens e serviços que compõem as despesas das 
famílias; e c) INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção-mercado), 
que perfaz 10% do total do IGP-M e diz respeito ao valor dos custos de 
construções de imóveis. 

O IPA-M56 está elevado basicamente pelo aumento dos preços das 
commodities, como já tratamos acima, e influenciado – prioritariamente – pelo 
preço alto do dólar e pela redução do abastecimento doméstico. O PPC-M 
teve como principal componente de aumento o subgrupo “recreação”, puxado 
pela volta da procura de passagens aéreas. Por fim, o INCC se destacou 
pelo forte encarecimento dos materiais e equipamentos. No que tange a esse 
último ponto, ainda que a construção civil – principalmente doméstica – tenha 
retomado nesse último período, bastante relacionada ao Auxílio Emergencial, 
estudos indicam que o ponto principal para o encarecimento dos materiais 
de construção é menos o excesso de demanda e mais a redução drástica da 
oferta57 em função do fechamento de diversas empresas que operavam na 
cadeia produtiva interna.

O indicador de Inflação por Faixa de Renda, medido pelo IPEA58, demonstra 
que a variação de preços registrada pela população mais pobre foi de 0,98%, 
superior à observada pela classe mais rica, que foi de 0,29% em setembro. 
Quase 75% da variação total da inflação das famílias mais pobres, nesse 
período, foi decorrente dos alimentos e das bebidas, sendo a variação de 18% 
para o arroz, 28% no óleo e 6% no leite. A inflação mais elevada para os mais 
pobres é explicada pela sua propensão marginal maior a consumir. Ou seja, 
os trabalhadores de menor renda gastam tudo o que ganham, dessa forma a 
inflação corrói parte expressiva da sua disponibilidade imediata de consumo. 
Além disso, o consumo dos mais pobres é principalmente de bens e, dentro 
desses, de bens de primeira necessidade, com destaque para os produtos da 
cesta básica. Já as rendas mais altas concentram seu consumo principalmente 
em serviços, os quais estão em deflação por conta do elevado desemprego e 
da paralisia de vários setores, prioritariamente os serviços pessoais. 

56. https://blog.nubank.com.br/aluguel-igpm-alto/
57. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/13/micro-e-pequenas-industrias-de-sp-sofrem-
-com-aumento-de-insumos.ghtml
58. https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/10/inflacao-por-faixa-de-ren-
da-setembro2020/

https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/10/inflacao-por-faixa-de-renda-setembro2020/
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/10/inflacao-por-faixa-de-renda-setembro2020/
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Gráfico 1: Inflação por faixa de renda, variação acumulada em doze 
meses (%)59

Ainda no aspecto monetário, está para ser votado – a partir de um parecer 
elaborado no Senado Federal – a autonomia do Banco Central e uma adição na 
sua missão: além do objetivo principal do banco que é assegurar a estabilidade 
de preços, se perseguiria também os objetivos de “zelar pela estabilidade e pela 
eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade 
econômica e fomentar o pleno emprego”, como costa no artigo 1 do novo 
parecer60. A isso se refere a denominação de duplo mandato ‘light’. No modelo 
proposto, os mandatos para os cargos de presidente e diretores do BC deixam 
de ser de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República e passam 
a ser compostos por mandatos de quatro anos, com a dispensa apenas sendo 
possível em caso de condenação judicial ou desempenho insuficiente. Nesse 
caso, o Senado Federal ainda precisaria concordar com a decisão. 

Ainda no mês de outubro, foi apresentado um Projeto de Lei, o PL 3877/202061, 
de autoria do Senador Rogério Carvalho, do PT. O projeto diz respeito a uma 
modificação na forma como é manejado e contabilizado o instrumento de 
enxugamento da liquidez. Atualmente o manejo da política monetária para 
o controle da liquidez e garantia cotidiana de que todas as taxas de juros 
convirjam para a SELIC, é realizada através das chamadas “Operações 
Compromissadas”, que têm impacto fiscal, já que o enxugamento do excesso 
 

59. https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wp-content/uploads/2020/10/Gr%C3%A1ficos.png
60. https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/10/20/autonomia-do-bc-pode-ser-votada-na-
-quinta-e-preve-duplo-mandato-light.ghtml
61. https://cnf.org.br/governo-divulga-seus-projetos-prioritarios-para-o-senado/
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de caixa dos bancos ocorre através da emissão de títulos da dívida pública, o 
que vai impactar no estoque da dívida brasileira. Em substituição às Operações 
Compromissadas entrarão em cena os “Depósitos Voluntários Remunerados”, 
um instrumento frequentemente utilizado por vários Bancos Centrais no 
mundo para gerir a liquidez do sistema financeiro. Com isso, haverá uma 
redução contábil do valor da dívida, além de separar com mais precisão o que 
é operação do Banco Central e o que é do Tesouro. 

A proposta não é criar uma regra de remuneração dos bancos. Atualmente eles 
já têm seus excessos de caixa remunerados pela Taxa SELIC via operações 
compromissadas. O não enxugamento dessa liquidez pelo BC faria com 
que os empréstimos entre os bancos – chamados de crédito interbancário 
– fossem operados a uma taxa de juros menor, dado o excesso de liquidez. 
Se assim fosse, a taxa de juros do interbancário ficaria a baixo da meta da 
SELIC estabelecida pelo Banco central. Ou seja, representaria a perda do 
poder do BC de determinar a taxa de referência do sistema, uma vez que é 
a taxa de juros do BC que precisa ser compreendida pelos agentes como o 
preço de referência da economia, como instrumento de política monetária, o 
que justifica ela ser controlada. 
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4. DESIGUALDADE, MERCADO DE TRABALHO E 
POLÍTICAS PÚBLICAS

O fim do Auxílio Emergencial poderá levar um terço da população à pobreza62. 
Atualmente os níveis de pobreza e extrema pobreza estão dirimidos no Brasil. 
Paradoxalmente estamos com o menor nível de pobreza da série histórica da 
PNAD Contínua. Isso deve-se à existência do auxílio emergencial, que não 
apenas recompôs a renda de milhares de trabalhadores, quanto acresceu o 
que era habitualmente recebido por outros milhares. 

O fim do auxílio emergencial a partir de janeiro de 2021 poderá levar à pobreza 
um total de pessoas equivalente à metade de toda a população Venezuelana63, 
que viverão com menos de R$ 522,50 por mês. Em um cenário otimista, 
cerca de 16 milhões de pessoas serão acrescidas na lista de pobres, que são 
caracterizados por auferirem menos de meio salário mínimo, que é cerca de 
US$ 3 ao dia. A interrupção dos pagamentos aumentará o total de pobres de 
23,6% (50,1 milhões de pessoas) para cerca de 31% (66,2 milhões). 

Segundo uma reportagem do Jornal Valor Econômico64, a previsão de queda 
na renda nacional em 2021 com o fim do auxílio emergencial é de 4,3%, o 
que representa R$ 4,03 trilhões a preços de maio de 2020. Essa interrupção 
aprofundará ainda mais a pobreza em relação aos índices pré-pandemia, uma 
vez que no período pré-pandemia, a média dos brasileiros não tinha perdido 
em torno de 20% da sua renda e a taxa de desemprego não estava beirando 
a possibilidade dos 19%.65

Se a renda média caiu 20%, para os 50% mais pobres ela despencou 
28%. Além disso, os empregos destruídos em função da pandemia são, 
fundamentalmente, os da base da pirâmide social. Dessa forma, a pobreza 
ganhará reforço pela impossibilidade de realocação produtiva de milhares de 
trabalhadores pouco qualificados e de renda baixa. A medida de redução em 
50% do valor do benefício já levou ao crescimento do desemprego, concentrado 
sobretudo nas regiões Norte e Nordeste do país, atestando para uma provável 
 

62. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-
-pais-a-pobreza.shtml
63. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-
-pais-a-pobreza.shtml
64. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/26/auxilio-eleva-a-renda-este-ano-sem-deixar-
-heranca-para-2021.ghtml
65. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/26/auxilio-eleva-a-renda-este-ano-sem-deixar-
-heranca-para-2021.ghtml

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-pais-a-pobreza.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-pais-a-pobreza.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-pais-a-pobreza.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-levara-13-do-pais-a-pobreza.shtml
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elevação da desigualdade regional. Houve aumento de 12,3% no contingente de 
desempregados nas regiões Norte e Nordeste, o que foi cerca de sete vezes o 
registrado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que registraram, na média, 
elevação de 1,8% na taxa de desemprego. Esses são dados da Pnad Covid66.

De forma global, a pandemia pode levar mais de 150 milhões de pessoas à 
extrema pobreza, segundo relatório do Banco Mundial67. Assim, a pobreza 
extrema deve aumentar no mundo pela primeira vez em 20 anos. Lembrando 
que são considerados, segundo o Banco Mundial, extremamente pobres as 
pessoas com renda inferior a US$ 1,90 por dia, R$ 10,64 pelo câmbio atual. 
O banco ainda alerta que a crise deve reduzir a “prosperidade compartilhada”, 
que é definida pelo crescimento da renda dos 40% mais pobres do país. 

Um artigo da The Economist68 também sugere que a recessão provocada 
pela COVID-19 está destruindo anos de progresso na América Latina no que 
tange à redução da pobreza e das desigualdades. O artigo menciona que os 
bloqueios da economia para a concretização do isolamento social afetaram 
metade dos latino-americanos, já que esses trabalham no mercado informal.  
A estimativa da Cepal69 é de que 45 milhões de pessoas voltarão à pobreza, o 
que elevará a taxa para 37% da população da região. 

Esse cenário impacta fortemente na desigualdade. Os ricos ficaram mais 
ricos em quase metade das regiões metropolitanas brasileiras durante 
a pandemia70. Ainda que todos os segmentos tenham perdido renda, no 
agregado, o rendimento dos mais pobres caiu mais. A matéria destaca que 
além do desemprego, medidas como a amparada na MP 936, que permitiu 
redução da jornada e até suspensão do contrato do trabalho, foram mais um 
ingrediente de redução da renda agregada. 

Na média das 22 regiões metropolitanas pesquisadas, os 40% mais pobres 
perderam 32,1% da renda, os 50% intermediários perderam 5,6%, e os 10% 
mais ricos perderam 3,2%. Nas projeções realizadas, na média das 22 regiões 
metropolitanas o índice de Gini chegará a 0,640 no segundo trimestre de 2020, 
enquanto no mesmo período de 2019 ele já estava em alta, mas na casa dos 0,610.

66. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/16/desemprego-cresce-no-norte-e-nordes-
te-apos-reducao-do-auxilio-emergencial.ghtml
67. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/pandemia-pode-levar-mais-150-milhoes-
-a-pobreza-extrema-ate-2021-diz-banco-mundial.shtml
68. https://www.economist.com/the-americas/2020/10/10/latin-americas-new-poor
69. https://www.economist.com/the-americas/2020/10/10/latin-americas-new-poor
70. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/mais-pobres-nas-metropoles-per-
dem-32-da-renda-na-pandemia-e-ricos-3-diz-estudo.shtml
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A elevação da pobreza e das desigualdades tem como uma das principais 
causas a deterioração do mercado de trabalho, que já era uma realidade mesmo 
o período pré-pandemia. Em agosto o setor de serviços até registrou abertura 
de novas vagas, no entanto, ainda mais precárias. A novidade é o “aluguel de 
mão obra”71. 40% das novas vagas criadas no setor de serviço estão dentro 
dessa modalidade, o que reflete a fragilidade do mercado de trabalho. 

Além disso, há suspeitas de subnotificação nos dados apresentados pelo 
CAGED.72 Há uma discrepância fora da margem de erro entre os dados de 
criação de vagas de trabalho formal divulgados pelo CAGED e os da PNAD 
Contínua. Para Daniel Duque, pesquisador do Ibre/FGV, há um descolamento 
entre a trajetória dos pedidos de seguro desemprego e os saldos de 
demissões. Segundo Duque, os pedidos de seguro desemprego cresceram 
expressivamente mais do que os desligamentos do CAGED.

A explicação pode estar na redução do número de estabelecimentos que fazem 
o registro mensal no Ministério do Trabalho. A redução do total de empresas, 
que era de 850 mil em março e em outubro chegou a 610 mil, pode explicar a 
discrepância. As empresas que fecham não precisam mais prestar contas, e 
nesse período processam as demissões sem dar baixa no registro.

Os dados oficiais, divulgados com atraso, que analisam o mês de julho 
através da PNAD Contínua, destacam que o desemprego chegou a 13,8%. 
No entanto, mulheres, negros e moradores da região Nordeste sofrem 
mais as consequências da retração do mercado de trabalho, o que tende a 
agravar, ainda mais, as desigualdades. A explicação para isso envolve causas 
estruturais próprias da forma de inserção laboral desses grupos sociais e o 
efeito da pandemia sobre os empregos de menor renda e informais.

Os negros foram mais afetados pelas características da sua inserção no 
mercado de trabalho, notadamente ocupando os empregos no circuito informal, 
justamente no setor mais atingido pela crise atual73. Para as mulheres, as 
explicações seguem o mesmo caminho: maior inserção no mercado informal e 
nos serviços pessoais, aqueles mais afetados pela necessidade de isolamento, 
tais como emprego doméstico, serviços de beleza e outros serviços pessoais. 

71. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/20/aluguel-de-mao-de-obra-puxa-emprego-
-formal-nos-servicos.ghtml
72. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/20/caged-mostra-evidencias-de-subnotifica-
cao-de-demissoes-aponta-ibre.ghtml
73. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/pandemia-agravou-desigualdades 
tambem-no-mercado-de-trabalho.shtml
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Apenas o emprego doméstico perdeu 500 mil vagas de trabalho74, liderando 
o ranking juntamente com “Serviços de alojamento e alimentação”, setor 
também tipicamente, feminino. 

Além disso, em função da sobrecarga das tarefas domésticas e de cuidados, 
o total de mulheres fora da força de trabalho é recorde, sendo o menor nos 
últimos trinta anos.75 Nesse caso o que explica a ausência no mercado de 
trabalho não é tão somente a destruição de vagas no mercado ligado aos 
trabalhos mais exercidos por mulheres, mas também a necessidade de 
cuidado com as crianças – fator agravado pela suspensão das atividades 
escolares – ou mesmo para cuidar de enfermos, pela dispensa de cuidadores. 
O resultado é que menos da metade das mulheres em idade ativa estão 
ocupadas atualmente. 

Já no Nordeste, a explicação repousa na dinâmica produtiva própria da região, 
que é menos complexa e exige uma qualificação menor que nas demais regiões 
do Brasil. Ou seja, um mercado de trabalho muito intensivo em trabalho, e 
não em capital, não consegue manter suas atividades em home office, o que 
explica o desemprego estar mais elevado. 

O trabalhador informal não é apenas mais prejudicado no que tange a precariedade 
dos vínculos, senão que – sobretudo – pelo maior risco de contágio e morte por 
Covid-1976. É o que mostra um estudo realizado pela UFRJ (Universidade Federal 
do Rio de Janeiro) em parceria com o IRD (Instituto Francês de Pesquisa e 
Desenvolvimento). Os números da pesquisa indicaram que, para cada 10 pontos 
percentuais de informais a mais na população, a taxa de contágio aumenta em 
29% e a taxa de mortalidade pela doença cresce, em média, 38%. 

A explicação é que a falta de seguridade social e a necessidade de deslocamentos 
no exercício do trabalho contribuem para esse dado. Segundo o pesquisador 
François Roubaud: “Nossa conclusão é que o trabalhador informal, além de ter 
uma renda menor, fica mais exposto aos riscos da Covid-19, pois a natureza 
da atividade exige contato com o público, locomoção constante e, não raro, 
convívio com áreas que têm condições sanitárias piores”77.

74. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/trabalho-domestico-perde-500-mil-postos-
-na-pandemia.shtml
75. https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,com-pandemia-participacao-das-mulhe-
res-no-mercado-de-trabalho-e-a-menor-em-30-anos,1130056
76. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/trabalho-informal-eleva-risco-de-conta-
gio-e-morte-por-covid-19.shtml
77. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/trabalho-informal-eleva-risco-de-conta-
gio-e-morte-por-covid-19.shtml
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Por fim, a pandemia também parece estar acelerando diversas transformações 
que já ganhavam espaço na dinâmica do trabalho, tais como a automação 
de funções e o trabalho home office ou “teletrabalho”. O Fórum Econômico 
Mundial concluiu um estudo chamado “O Futuro do Emprego 2020”78, que 
conclui que a automação deve destruir 85 milhões de empregos no mundo. 
Essa redução deve ocorrer nos próximos 5 anos em grandes e médias 
empresas e em 26 economias nacionais, incluindo o Brasil. Em que pese isso, 
ao todo são estimadas a criação de 97 milhões de novas ocupações, em áreas 
como cuidados de saúde, tecnologia da quarta Revolução Industrial, economia 
verde, criação de conteúdo, novas tarefas de engenharia, computação em 
nuvem e desenvolvimento de produtos. Ainda segundo o estudo, até 2025 
os empregos serão igualmente divididos entre seres humanos e máquinas, 
e para a migração de ocupações que serão extintas para as novas, cerca 
de 50% os trabalhares precisarão se requalificar. A perspectiva é que nos 
próximos 5 anos 44% da força de trabalho total trabalhe remotamente. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), no entanto, deflagrou um 
sinal de alerta sobre a falta de proteção social para cerca de 2 bilhões de 
trabalhadores na economia informal, que estão longe de trabalhar em 
atividades da fronteira tecnológica, e – por isso – estarão mais vulneráveis 
às transformações tecnológicas, logrando maiores dificuldades de inserção 
produtiva.

78. https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/10/20/automacao-deve-destruir-85-milhoes-
-de-empregos-alerta-forum-economico-mundial.ghtml
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5. SETORES (INDÚSTRIA, SERVIÇOS, COMÉRCIO E 
AGROPECUÁRIA) 

Após atingir o menor nível no 2º trimestre de 2020, todos os setores e 
recuperam. No entanto, essa recuperação se mantém em patamar deveras 
baixo para nossos níveis históricos. O setor de serviços foi o que apresentou 
as maiores dificuldades de reação, com menor nível entre os demais setores e 
a maior diferença do período pré-pandemia. 49,1% das empresas nesse ramo 
têm incertezas sobre a realização do seu plano de investimentos79. 

5.1 INDÚSTRIA

A produção industrial cresceu 3,2% em agosto em relação ao mês de 
julho. No entanto, a comparação com agosto de 2019 ainda é preocupante, 
apresentando uma queda de 2,7%.80 Ainda que já sejam 4 meses seguidos 
de recuperação, a produção do setor ainda não zerou as perdas do choque 
inicial das medidas de isolamento social. Os destaques foram os bens 
duráveis e de capital.

Segundo a CNI (Confederação Nacional da Indústria) em seu docmento 
intitulado “Saídas para a Crise”81, é necessário que o governo siga garantindo 
medidas emergenciais que evitem falência de empresas, elevação do 
desemprego e perda de renda das famílias. Segundo a entidade, faz-se 
necessário a manutenção de algumas medidas por mais algum tempo, em 
especial os programas de financiamento e a flexibilização da legislação 
trabalhista. O setor da infraestrutura é creditado como um dos responsáveis 
pela retomada do crescimento, no entanto, segundo a CNI, só será possível 
essa retomada se construído, conjuntamente, com o setor privado. Do ponto 
de vista do financiamento, a entidade lembra que os bancos de investimento 
têm papel fundamental no apoio ao setor produtivo em momentos de 
transformações tecnológicas tais como as operadas no bojo da chama 4ª 
Revolução Industrial. Nesse sentido a Confederação entende ser necessário 
priorizar, na política operacional do BNDES, o financiamento à modernização 
industrial e ao comércio exterior. 

79. https://portalibre.fgv.br/publicacoes/economia-aplicada/boletim-macro/o-risco-de-insol-
vencia-do-governo-pressiona-os-mercados
80. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/02/producao-industrial-cresce-32percent-
-em-agosto-aponta-ibge.ghtml
81. https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/7b/99/7b995817-
-0a8e-44a8-ab42-16ffae8a8dfc/propostas_para_a_retomada_do_crescimento_economico_-_se-
tembro_2020.pdf
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Outro elemento que foi notícia no mês de outubro diz respeito ao fato de 
que as micro e as pequenas indústrias, especialmente do estado de São 
Paulo, estão sofrendo com o aumento no custo dos insumos. Segundo uma 
pesquisa do Simpi-SP (Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado 
de São Paulo), 87% dos empresários relatam dificuldades na produção 
pelo encarecimento da matéria-prima e dos insumos82. A pesquisa ainda 
indicou que mais da metade (56%) dos micro e pequenos empresários 
industriais afirmaram estarem sofrendo com as entregas atrasadas pelos 
seus fornecedores. O presidente do Simpi-SP, Joseph Couri, disse que 
“estamos tendo desabastecimento, com quebra da cadeia produtiva, atraso 
na produção e elevação substancial de custos”.

Para Couri, a explicação para esse fenômeno não seria pela retomada em 
“V” da economia, com o aquecimento da demanda interna, como sugere 
a equipe econômica do governo, mas sim o fato de que muitas empresas 
no meio da cadeia produtiva fecharam as portas em meio à recessão. Isso 
fica mais latente no dado de que 28% das indústrias de micro e pequeno 
porte de São Paulo tiveram algum fornecedor que faliu ou entrou em 
recuperação judicial nos meses marcados pela pandemia. Diante desse 
cenário, os empresários estão temerosos com o retorno da cobrança da 
maior parte dos impostos adiados ou suspensos por conta da pandemia. 
No levantamento do Simpi, 21% dos entrevistados afirmam que não têm 
condições de pagar essas obrigações e 25% dizem que conseguirão arcar, 
apenas com uma parte delas. Por fim, 79% dos empresários industriais 
declararam que não estão conseguindo crédito para manter suas operações 
e outros 7% dizem estar usando linhas de crédito que a empresa já tinha 
antes da pandemia. 

Por outro lado, o índice de Confiança na Indústria alcançou o seu maior nível 
desde abril de 2011, segundo a FGV/Ibre83. A pesquisa indica que o houve 
avanço de 4,0 pontos no Índice de Confiança da Industria (ICI) em outubro em 
relação ao mês de setembro. 

 

82. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/13/micro-e-pequenas-industrias-de-sp-
-sofrem-com-aumento-de-insumos.ghtml
83. https://portalibre.fgv.br/noticias/indice-de-confianca-na-industria-alcancou-o-maior-nivel-
-desde-abril-de-2011
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Os fatores que explicam a melhora na confiança estão relacionados as melhores avaliações dos 

empresários em relação ao presente. O nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria 

(NUCI) foi para 79,9%, o maior deste novembro de 2014. 

Do ponto de vista da desagregação, destacam-se a forte retomada da produção 
de bens de consumo, principalmente dos bens de consumo duráveis. No 
entanto, a produção de bens de capital é a mais distante de recuperar as 
perdas acumuladas na pandemia, permanecendo ainda 13,6% abaixo do 
nível registrado em fevereiro, no pré-pandemia.

No que tange ao mercado externo, os EUA decidiram sobretaxar as 
importações das chapas de alumínio produzidas pelo Brasil, com um 
aumento que varia entre 49,48% a 136,75%. Os EUA são o maior destino 
para as exportações de chapa de alumínio brasileira, respondendo por 35% 
do volume exportador.84 

84. http://abal.org.br/noticia/abal-na-midia-industria-de-aluminio-interrompe-exportacoes-para-eua/

http://abal.org.br/noticia/abal-na-midia-industria-de-aluminio-interrompe-exportacoes-para-eua/


31©2020 | IREE - CEntRo dE Estudos dE EConomIa

5.2 COMÉRCIO

O comércio está com recuperação mais célere. No ramo varejista, as vendas 
já superaram o nível anterior à crise em mais de 8%.

As vendas no comércio cresceram 37,7% em São Paulo na primeira quinzena 
de outubro, na comparação com a primeira quinzena de setembro de 2020. Na 
comparação com o mesmo período do ano passado – quando ainda não havia 
o impacto da pandemia – o saldo ainda é negativo, de -10,4%. A Associação 
Comercial de São Paulo, no entanto, divulgou um balanço indicando que a economia 
paulistana pode se recuperar já no fim deste ano, isso porque a curva das vendas 
está ascendente desde o início do afrouxamento do isolamento social85. 

A última Pesquisa Mensal do Comércio – feita pelo IBGE – também é do 
mês de agosto, onde se registra a manutenção da trajetória de crescimento 
tal como nos últimos três meses anteriores. O comércio fechou o mês de 
agosto com alta de 3,4% das vendas, segundo o IBGE. Após o crescimento 
de 5% em agosto, o volume de vendas no varejo atingiu o maior patamar da 
série histórica da pesquisa. O indicador, que já havia retomado em julho as 
perdas da pandemia, vem se recuperando à medida em que são eliminadas 
as restrições a plena abertura das lojas no país. 

5.3 SERVIÇOS

Como já adiantamos, o setor de serviços é o que caminha a passos mais 
lento, pela natureza do tipo de atividade produzida, que demanda maior 
contato social. Segundo o Boletim Macro da FGV/Ibre, as maiores pressões 
negativas, que impedem uma recuperação mais forte do PIB, encontram-se 
nos serviços, especialmente na rubrica “outros serviços”, os quais incluem os 
serviços prestados às famílias, saúde, educação privada entre outros, e os 
serviços da administração pública, que juntos correspondem a quase metade 
do setor de serviços no PIB. 

Em que pese a maior dificuldade, a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)86 na 
sua última edição de agosto de 2020 mostrou uma alta de 2,9% no volume de 
serviços no mês de agosto comparado ao de julho. Dessa forma, já é o terceiro 
 

85. https://mercadoeconsumo.com.br/2020/10/20/vendas-do-comercio-crescem-37-em-sao-
-paulo-na-primeira-quinzena-de-outubro/
86. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/
releases/29157-em-agosto-volume-de-servicos-cresceu-2-9

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29157-em-agosto-volume-de-servicos-cresceu-2-9
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29157-em-agosto-volume-de-servicos-cresceu-2-9
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mês de crescimento após uma variação de 5% em junho e 2,6% em julho. No 
entanto, quando a comparação é com o mesmo mês do ano de 2019, a queda 
foi expressiva, perfazendo os -10%. O setor de serviços, portanto, ainda está 
9,8% abaixo do patamar registrado em fevereiro, segundo cálculos da FGV/
Ibre. Os destaques positivos no mês de agosto em relação a julho são os 
Serviços Prestados às Famílias (33,35%) e transporte e serviços auxiliares 
aos transportes e correios (3,9%). Para Rodrigo Lobo, gerente de pesquisas 
da PMS, mesmo com alta de 33,3% nos serviços prestados as famílias, esse 
subgrupo ainda está 41,9% abaixo do patamar pré-crise de fevereiro. Outro 
segmento que para Lobo inspira preocupação são os serviços prestados às 
empresas, os quais cresceram somente 1% em agosto. 

5.3 AGRÍCOLA E EXTRATIVISTA

O setor da mineração apresentou um crescimento de 29,3%87 no seu 
faturamento no terceiro trimestre, comparado ao mesmo período no trimestre 
anterior, e 2,5% maior do que o mesmo trimestre de 2019. O minério de ferro 
respondeu por 63% do faturamento da mineração brasileira, seguida pelo ouro, 
com participação de 13%, e do cobre, com 6%. Entre as principais empresas, 
a Vale divulgou que a produção de minério de ferro da empresa chegou a 
88,676 milhões de toneladas no primeiro trimestre, o que conforma uma alta 
de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação ao 
segundo trimestre desse ano, a produção da empresa chegou a 31,2%.

Para o setor agrário como um todo, a projeção da taxa de crescimento do 
PIB foi atualizada de 1,6% para 1,9% no ano de 202088. A revisão para cima 
levou em consideração o recorde da produção de soja na safra 2019/2020, 
bem como das colheitas de milho e café. A safra geral de grãos no período 
2019/20 (último registro feito pela Companhia Nacional de Abastecimento – 
CONAB)89 apresentou uma produção 4,5% maior do que a safra 2018/2019. 
Em primeiro lugar em produção ficou a soja, em segundo o milho e em terceiro 
o arroz, demonstrando a forte vinculação do setor agrícola com a produção 
para exportação.

87. http://portaldamineracao.com.br/ibram/setor-mineral-tem-incremento-positivo-em-quase-
-todos-os-indicadores-no-3o-trimestre/
88. https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/10/revisao-da-estimativa-do-
-pib-agropecuario-brasileiro-em-2020-e-em-2021/
89. https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3608-ultimo-levantamento-consolida-safra-
-recorde-de-graos-em-257-8-milhoes-de-toneladas

http://portaldamineracao.com.br/ibram/setor-mineral-tem-incremento-positivo-em-quase-todos-os-indicadores-no-3o-trimestre/
http://portaldamineracao.com.br/ibram/setor-mineral-tem-incremento-positivo-em-quase-todos-os-indicadores-no-3o-trimestre/
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/10/revisao-da-estimativa-do-pib-agropecuario-brasileiro-em-2020-e-em-2021/
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/10/revisao-da-estimativa-do-pib-agropecuario-brasileiro-em-2020-e-em-2021/
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A área ocupada para essas produções também expressa isso. Enquanto a área 
plantada de soja e de milho se expandiram 3,0% e 5,9%, respectivamente, a 
área plantada de arroz decaiu -2,2% de 2018 para 2019. 

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (lavoura e pecuária) que corresponde 
ao faturamento bruto no setor, revê aumento de 11,5% no acumulado desse 
ano, de janeiro a setembro, segundo consta no boletim mensal do GEACE/
Tricontinental90. Apenas a lavoura cresceu 15% e a pecuária 4,9%, ambos 
resultados em comparação com o mesmo período do ano anterior. A soja 
apresentou 38,2% do total do faturamento bruto da lavoura e teve um 
crescimento de 30,3% comparado ao mesmo período do ano de 2019. O milho 
representou 15,7% do faturamento bruto da lavoura e teve crescimento de 
16%. Já o arroz teve uma participação de apenas 2,7% no total do faturamento 
bruto, embora tenha apresentado crescimento de 26,2% até setembro de 
2020. 91

Como uma economia historicamente agrário exportadora, a demanda 
internacional pesa sobremaneira nas decisões de produção interna, reforçando 
estruturas de dependência internacional.

90. https://www.thetricontinental.org/pt-pt/brasil/analise-mensal-da-conjuntura-economica-3-2020/
91. https://www.thetricontinental.org/pt-pt/brasil/analise-mensal-da-conjuntura-economica-3-2020/
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