
A parte de imagem com identificação de relação rId2 não foi encontrada no arquivo.

A parte de imagem com identificação de relação rId2 não foi encontrada no arquivo.A parte de imagem com identificação de relação rId2 não foi encontrada no arquivo.

 

 
1 

Boletim Macro    

Março de 2020 

A parte de imagem com identificação de relação rId9 não foi encontrada no arquivo.

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março de 2020 



A parte de imagem com identificação de relação rId2 não foi encontrada no arquivo.

A parte de imagem com identificação de relação rId2 não foi encontrada no arquivo.A parte de imagem com identificação de relação rId2 não foi encontrada no arquivo.

 

 
2 

Boletim Macro    

Março de 2020 

O maior desafio mundial desde a Segunda Guerra Mundial  

Poucas vezes no passado houve um nível tão alto de incerteza, só comparável à apreensão com 
que a sociedade vê a crise de saúde pública se aprofundar. A velocidade com que o vírus se 
espalha, aqui e lá fora, é incomparavelmente maior que a capacidade de se produzirem 
indicadores de seus impactos sobre a economia. A dificuldade de prever o tamanho da 
epidemia, e de aferir o seu impacto sobre a economia, torna quase impossível projetar para 
onde vão o nível de atividade e outros indicadores econômicos este ano. Qualitativamente, 
porém, podemos projetar o seguinte cenário. 

Primeiro, a economia sofrerá quase certamente uma crise sem precedentes. Dificilmente o 
Brasil escapará de uma recessão potencialmente profunda este ano. O mundo também não. A 
maior contração do PIB no Brasil, nos EUA e na Europa deve se dar no segundo trimestre. Ao 
contrário de crises anteriores, como a Grande Crise Financeira de 2008-09, o setor de serviços 
deve ser especialmente afetado. Esperamos que, na segunda metade do ano, haja uma 
recuperação, mas é pouco claro se ela será rápida ou diluída em horizonte mais largo. O 
exemplo da China mostra que no meio urbano a normalidade econômica custará a voltar, 
mesmo depois de a epidemia estar sob algum controle. 

Segundo, a queda da atividade ajudará no controle da inflação, para o que também contribuirá 
a forte redução do preço de petróleo. As projeções para a alta de preços este ano, que já 
estavam bem abaixo da meta, cairão ainda mais. É provável que a queda de atividade e a forte 
desvalorização do real também reduzam o déficit externo do país. 

Terceiro, a situação das contas públicas vai se deteriorar severamente. Com a queda da 
atividade e do emprego, além do preço mais baixo do petróleo, as receitas públicas vão sofrer 
forte contração. E, por outro lado, os governos, nos três níveis, serão chamados a realizar novos 
gastos, na saúde e em programas de compensação e estímulo.  

Quarto, e mais preocupante, a crise terá uma vertente social dramática. O combate à pandemia 
requer medidas de restrição de funcionamento da grande maioria dos estabelecimentos, 
incluindo vários já afetados pelo “distanciamento social”, como cinemas, restaurantes, oficinas 
etc. Construção, comércio, transporte e outros serviços, que devem estar entre os mais 
seriamente afetados, são grandes empregadores e apresentam elevado nível de informalidade. 
Paralelamente, a crise afetará de forma desproporcional as micro, pequenas e médias 
empresas, que terão maior dificuldade de lidar com a dramática queda esperada de receitas. 
Essas são também as empresas que mais empregam, inclusive muitos trabalhadores sem 
carteira. Muitos trabalhadores terão uma brutal redução de sua renda mensal.  E muitos serão 
demitidos. Se medidas não forem tomadas, o desemprego vai subir forte e rapidamente. Sem 
renda, e em geral sem reservas financeiras, os trabalhadores informais e os de baixa renda terão 
dificuldade de sobreviver. 
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No Brasil, o governo, claro, está ciente disso tudo, ainda que a dificuldade de fazer previsões 
dificulte dimensionar e distribuir no tempo as medidas de estímulo e compensação. Vale 
registrar até aqui, além da redução da taxa de juros para 3,75%, medidas de estímulo fiscal que 
o governo tem adotado, direcionadas a empresas e famílias: antecipação do pagamento do 
abono salarial e décimo-terceiro salário dos aposentados e pensionistas do INSS; aumento dos 
recursos do Bolsa Família (em torno de R$ 3 bilhões); liberação de R$ 15 bilhões em benefícios 
de até R$ 200,00 para trabalhadores informais e autônomos por três meses; postergação de 
pagamento de dívidas em até 60 dias; adiamento, por três meses, do pagamento de tributos 
federais  para empresas; mudanças no crédito consignado para aposentados e pensionistas do 
INSS, para reduzir taxas e ampliar prazos; e também podem se liberar mais saques do FGTS. O 
pacote emergencial pretende injetar R$ 147 bilhões na economia. O BNDES também anunciou 
um pacote de medidas e o Banco Central promoveu uma série de iniciativas, do aumento da 
liberação de compulsórios bancários à elevação da garantia aos depósitos para um milhão de 
reais, o que vai ajudar os pequenos e médios bancos a mitigar problemas de liquidez. 

Nos preocupa, porém, se essas medidas serão suficientes para criar uma rede de proteção social 
adequada, principalmente para os trabalhadores informais, pela dificuldade de chegar a eles e 
porque o valor que se propõe transferir é muito baixo, não substituindo senão uma parcela 
pequena da sua renda. A renda média mensal de um trabalhador informal ou conta própria sem 
CNPJ está na faixa de R$ 1.300,00 a R$ 1.350,00 (rendimento médio mensal em 2019), com mais 
de 50% recebendo valores iguais ou superiores a um salário mínimo. Já um trabalhador conta 
própria com CNPJ ganha em média em torno de R$ 3.125,00 (rendimento médio mensal em 
2019), com apenas 12% recebendo valores inferiores a um salário mínimo. Além disso, para as 
empresas que empregam trabalhadores formais, haveria a necessidade de se garantir pelo 
menos parte do salário, que deveria ser custeado pelo governo, através de um “seguro 
pandemia”, similar ao seguro desemprego. Medidas nessa direção já têm sido adotadas em 
outros países.  

É o momento de se garantir renda para as famílias e evitar uma falência generalizada de 
empresas. Esta crise está ocorrendo em um momento de elevada informalidade no mercado 
de trabalho e de baixo crescimento da renda. O risco de ocorrer uma crise social severa no 
Brasil, principalmente nas grandes cidades, é elevado. E caso não se garanta a sobrevivência 
dessas pessoas também não se controlará a pandemia, pois estes trabalhadores e seus 
familiares irão para as ruas buscar renda de alguma forma. 

Do ponto de vista externo, a pandemia está ocorrendo em um período atípico para as 
economias desenvolvidas. Fora dos EUA, o crescimento econômico vinha sendo muito lento, 
com baixo investimento, inflação em patamares historicamente muito reduzidos e com taxas 
de juros internacionais em níveis também muito baixos. A pandemia terá impactos negativos 
sobre todo esse quadro, afetando tanto a oferta (interrupção na produção) como a demanda 
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(restrição de circulação de pessoas, redução da renda das famílias), com efeito líquido 
deflacionário.  

Diante desse quadro, o Fed derrubou a taxa de juros, com medidas complementares de injeção 
de liquidez, desencadeando um movimento sincronizado de afrouxamento monetário mundial. 
Porém, diferentemente do que ocorreu em 2008, a origem da atual crise não é financeira, o 
que demanda políticas econômicas adicionais para amenizar o choque recessivo. Diversos 
países estão adotando políticas fiscais agressivas. Até a Alemanha, com todo seu rigor fiscal, 
que às vezes até parece exacerbado, tem anunciado políticas fiscais muito expansionistas, 
prevendo inclusive a atuação de bancos de desenvolvimento. As medidas anunciadas já se 
situam na casa dos trilhões de dólares. Como destacou a chanceler alemã, Angela Merkel, em 
seu discurso de 18 de março, “[d]esde a unificação alemã, desde a Segunda Guerra Mundial, 
não houve desafio para nosso país em que nossa ação conjunta fosse tão necessária”. Ou seja, 
os impactos econômicos e sociais da pandemia do coronavírus são apenas comparáveis a um 
período de guerra mundial.   

Um resumo desta edição do Boletim Macro IBRE inclui os seguintes destaques: 

1. Na seção sobre atividade econômica, discute-se que ao longo dos dois primeiros meses 
do ano os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre o crescimento do Brasil foram diluídos, pois 
se restringiam à potencial redução da demanda internacional e preocupações quanto ao 
abastecimento de insumos importados utilizados em alguns setores industriais. Contudo, com 
a chegada da doença no Brasil seus efeitos sobre a economia doméstica aumentam 
drasticamente, atingindo não só a indústria e o agronegócio, mas também os serviços. Visto 
que as medidas para contenção da doença no Brasil tiveram início na segunda metade de 
março, o cenário de crescimento do PIB no primeiro trimestre já será afetado, ao menos 
marginalmente. Diante disso, nossa projeção para o crescimento do PIB é de 0,1% TsT (1,7% 
AsA) no primeiro trimestre. (Seção 1) 

2. Na seção sobre confiança, avalia-se que enquanto a preocupação com o surto de 
coronavírus se limitava à Ásia, a evolução dos indicadores de confiança da FGV IBRE em 
fevereiro foi relativamente pouco influenciada pela crise. Os primeiros sinais mais evidentes da 
chegada da pandemia ao Brasil foram captados na prévia de março do Índice de Confiança da 
Indústria, com queda de 3,2 pontos, e nos quesitos especiais das Sondagens. Números parciais 
mostram que pelo menos 39% das empresas industriais já registram algum impacto na 
atividade nos primeiros 19 dias de março, 30,5% no comércio e 27,0% em serviços. Para os 
próximos meses, o cenário deve ser de redução mais forte da confiança sob influência do surto 
de coronavírus e da política de isolamento, levando a uma paralisação de atividades 
econômicas. (Seção 2) 

3. Na seção sobre mercado de trabalho, discute-se que há sinais, respectivamente, de 
aceleração e desaceleração nos meses de janeiro e fevereiro. A taxa de desemprego em janeiro 
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(trimestre até este mês, inclusive) fechou em 11,2%, caindo 0,8 p.p. em relação trimestre móvel 
anterior, até dezembro, numa significativa aceleração da queda em relação aos períodos 
anteriores. Por outro lado, foi registrado novo aumento de 0,5% do número de desalentados 
no trimestre até janeiro, interrompendo quatro trimestres móveis seguidos de queda. Para 
fevereiro, projeta-se alta da taxa de desemprego para 11,9%, o que, com ajuste sazonal, vai 
representar elevação de 0,15 p.p. O Caged ainda não divulgou novos números para o ano de 
2020 – a expectativa para janeiro é de um saldo de 60 mil vagas, o que, com ajuste sazonal, 
representa desaceleração para 50 mil novos empregos formais. Em relação aos efeitos neste 
ano da prevista recessão por causa do coronavírus, prevê-se um impacto mais elevado sobre os 
rendimentos dos trabalhadores informais, para os quais se projetam cenários de redução de 
até 10% da renda do trabalho. O impacto sobre a renda média do trabalho total do Brasil seria 
de queda de até mais de 3,5%, tendo em vista o peso dos informais na massa de rendimentos 
do país. (Seção 3) 

4. Com relação à inflação, estima-se que o IPCA-15 de março ficará próximo de zero, com 
variação de 0,03%.  Diferentemente do mês passado, quando o IPCA-15 e o IPCA registraram 
taxas de inflação muito parecidas, o índice de março pode surpreender a partir da segunda 
quinzena deste mês. É natural que o confinamento das famílias as obrigue a fazer todas as suas 
refeições em casa, aumentando a necessidade de comprar alimentos.  O aumento da demanda 
por alimentos tem contribuído para a alta dos preços que, a partir do início da segunda quinzena 
de março, começaram a avançar mais rapidamente. No entanto, a aceleração dos preços dos 
alimentos não está modificando muito a expectativa de inflação para o mês e para o ano, pois 
as recentes revisões para baixo nos preços dos combustíveis, diante da guerra comercial 
travada entre Arábia Saudita e Rússia, tem compensado tal pressão. Se anteriormente previa-
se IPCA subindo 3,3% em 2020, agora a expectativa é de que a inflação fique em torno de 2%. 
(Seção 4) 

5. Na seção sobre política monetária, nosso analista pontua que, de certo modo, a decisão 
de reduzir a Selic em 50 pontos na reunião do dia 18/3 foi imposta pela realidade. O BC optou 
por sancionar as expectativas de mercado, mas foi cuidadoso no comunicado pós-Copom. 
Segundo o nosso analista, sinalização conservadora era exatamente o que cabia no instável 
momento atual e é o que de melhor poderia ser feito para evitar pressões adicionais sobre o 
câmbio, cujo potencial de prejudicar as expectativas inflacionárias não deve ser subestimado. 
Isso não quer dizer, porém, que o cenário mais provável seja de manutenção da Selic na próxima 
reunião. O quadro econômico geral seguramente piorará fortemente nas próximas semanas. E 
ao BC não restará opção a não ser promover nova redução da Selic. O “viés” é certamente esse, 
apesar de, prudentemente, o BC ter evitado sinalizá-lo. (Seção 5) 

6. Na seção fiscal, avalia-se que é inegável que o orçamento público brasileiro possui alto 
grau de rigidez orçamentária. Também é inegável que, apesar dessa característica, continuam 
sendo editadas legislações que ampliam ainda mais essa rigidez. As normas relacionadas ao 
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orçamento impositivo das emendas parlamentares é uma delas. De acordo com a Constituição, 
as emendas individuais (EC 86/15) e de bancada (EC 100/19) são impositivas. Já as da comissão 
permanente e a do relator geral, não. Mas, no orçamento de 2020, o Congresso Nacional 
aprovou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com uma extensão das emendas 
impositivas, pela qual tornava obrigatórias também as emendas do relator e as de comissão, 
que juntas representam cerca de R$ 30 bilhões. É importante analisar o volume das emendas 
parlamentares: em primeiro lugar, para evidenciar o potencial aumento na rigidez orçamentária 
e, em segundo, para se verificar o volume de recursos que podem ser realizados para o combate 
à pandemia. (Seção 6) 

7. Com relação ao setor externo, duas questões são ressaltadas num cenário dominado 
pelo efeito do COVID-19. A primeira se refere ao tema de uma resposta multilateral para o 
problema do suprimento internacional de produtos médico-hospitalares (restrições de 
exportação pelos produtores podem ter impacto muito forte em países pobres). O caso da 
União Europeia ilustra essa questão. A segunda se refere ao efeito da pandemia nas cadeias de 
produção. No caso brasileiro, foram apresentados indicadores de que o efeito China afeta 
setores específicos, pois o país asiático responde por cerca de 20% do total das importações de 
bens intermediários pelo Brasil. (Seção 7) 

8. Na seção internacional, ressalta-se que ações drásticas de política econômica à crise do 
coronavírus têm sido comuns. Em praticamente toda parte, tais reações envolvem tanto 
autoridades monetárias quanto fiscais. De modo geral, parece bem elevado o grau de 
conscientização acerca da severidade da força deflacionária provocada pela crise do 
coronavírus. A despeito de tudo isso, é bem pouco provável que seja possível evitar gravíssimo 
quadro recessivo, em escala mundial. O elevado grau de endividamento dos últimos tempos, 
público e privado, e a baixa munição dos bancos centrais nos países avançados, são fatores que 
ilustram a precariedade dos instrumentos para lidar com a crise. (Seção 8) 

9. E por fim, na Seção Em Foco, de autoria das pesquisadoras Luana Miranda e Silvia Matos, 
o tema é a avaliação de cenários para o crescimento para o PIB do Brasil em 2020. (Seção 9) 

        
           Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos 
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1. Atividade Econômica                                                                                                                                                                                    

Pandemia de COVID-19 deprime crescimento da atividade econômica no primeiro trimestre 
do ano 

O cenário econômico no Brasil mudou 
drasticamente ao longo das últimas 
semanas. A pandemia do coronavírus se 
fez presente domesticamente e seus 
efeitos sobre a atividade econômica já 
poderão ser sentidos a partir do 
primeiro trimestre. 

Ao longo dos dois primeiros meses do 
ano, os efeitos da pandemia sobre o 
crescimento do Brasil foram diluídos, 
pois se restringiam à potencial redução 
da demanda internacional e 
preocupações quanto ao abastecimento 
de insumos importados utilizados em 
alguns setores industriais. Com a 
chegada da doença no Brasil, seus 
efeitos sobre a economia doméstica 
aumentam drasticamente, atingindo 
não só a indústria e o agronegócio, mas 
também os serviços. Visto que as 
medidas para contenção da doença no 
Brasil tiveram início na segunda metade de março, o cenário de crescimento do PIB no primeiro 
trimestre já será afetado, ao menos marginalmente.  

Diante disso, nossa projeção para o crescimento do PIB é de 0,1% TsT (1,7% AsA) no primeiro 
trimestre. Os cenários de crescimento para o ano carregam hoje uma enorme incerteza, por 
isso serão discutidos separadamente na Seção Em Foco. 

Em relação ao primeiro trimestre, pelo lado da oferta, esperamos crescimento positivo em 
todos os três grandes setores. A indústria de transformação deve crescer 0,9% na comparação 
interanual, mas deve iniciar o ano em um patamar 0,3% abaixo do que fechou 2019.  Apesar do 
resultado favorável do setor em janeiro (1,5% ante dezembro e 1,4% ante janeiro de 2019), a 
expectativa para fevereiro e março é desanimadora. Os serviços devem crescer apenas 0,1% 
TsT (1,5% AsA) no primeiro trimestre, refletindo algum impacto da restrição de circulação da 
população a partir da segunda metade de março. Os efeitos devem ser sentidos especialmente 
no comércio, transportes e outros serviços. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 1: PIB:	Projeções	

Atividades 2020.I 
(TsT) 

2020.I 
(AsA) 

Consumo das 
Famílias 0,3% 1,8% 

Consumo do 
Governo 0,0% -0,4% 

Investimento 1,7% 2,7% 
Exportação -2,1% -3,9% 
Importação 3,6% 6,4% 

PIB 0,1% 1,7% 
Agropecuária 1,7% 4,0% 

Indústria 0,2% 1,8% 
Extrativa -3,6% 4,0% 

Transformação -0,3% 0,9% 
Construção Civil -0,2% 2,0% 

Eletricidade e 
Outros 2,6% 1,9% 

Serviços 0,1% 1,5% 
 

Fonte e Elaboração: IBRE/FGV 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Pelo lado da demanda, o consumo das famílias deve crescer 0,3% TsT (1,8% AsA) no primeiro 
trimestre e o investimento, 1,7% TsT (2,7% AsA). A contribuição do setor externo deve ser 
negativa. Projetamos alta de 3,6% TsT (6,4% AsA) das importações e queda de 2,1% TsT (-3,9% 
AsA) das exportações. 

Ao longo dos meses anteriores, ressaltamos que a recuperação cíclica em curso na economia 
brasileira parecia frágil e desigual. Por isso, recomendávamos moderação no otimismo e 
projetávamos um crescimento modesto para este ano, em torno de 2%. Com os 
desdobramentos da pandemia de coronavírus no Brasil, somados ao aumento da incerteza 
política e ao risco de uma recessão global, no cenário mais otimista cresceríamos apenas 0,1%. 
No entanto, é quase certo que teremos um PIB negativo neste ano. 

                             Silvia Matos e Luana Miranda 

2. Expectativas de Empresários e Consumidores 

Primeiros sinais de impacto da pandemia na confiança 

Em fevereiro, enquanto a 
preocupação com o surto de 
coronavírus se limitava à Ásia, a 
evolução dos indicadores de 
confiança da FGV IBRE foi 
relativamente pouco influenciada 
pela crise. Naquele mês, o Índice de 
Confiança Empresarial (ICE) havia 
recuado apenas 0,5 ponto, uma 
queda tímida, mas que já mostrava 
alguma influência da perspectiva de 
desaceleração da economia mundial. 
Já o Índice de Confiança dos 
Consumidores (ICC) recuara pelo 
segundo mês consecutivo, atingindo 
87,8 pontos, o menor valor desde maio de 2019 (85,8), numa dinâmica que parecia ter mais 
relação com dificuldades financeiras das famílias do que preocupação com uma possível 
pandemia.  

Os primeiros sinais mais evidentes da chegada da pandemia ao Brasil foram captados na prévia 
de março do Índice de Confiança da Indústria, com dados coletados entre o início do mês e o 
dia 18, e divulgada no dia 20, pegando, portanto, poucos dias do período de restrições à 
circulação de pessoas iniciado no dia 16. O ICI prévio caiu 3,2 pontos, a maior queda desde 
março de 2015. Ainda na prévia, o Nível de Utilização da Capacidade Produtiva (NUCI) cedeu 

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

	
	

Fonte	e	elaboração:	IBRE/FGV.	
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1,1 ponto, a maior queda desde janeiro de 2009, quando recuou 1,3 ponto. As expectativas 
para os próximos meses voltaram a ficar abaixo dos 100 pontos e indicam que a deterioração 
do cenário externo e interno causados pela pandemia de Covid-19 deve se aprofundar nas 
próximas divulgações. 

Outro resultado importante das sondagens de março do IBRE foi obtido pela aplicação de 
quesitos extraordinários a respeito da evolução da pandemia. Números parciais (Tabela 2) 
mostram que pelo menos 39% das empresas industriais já registram algum impacto na 
atividade nos primeiros 19 dias de março; 30,5% no comércio e 27,0% em serviços. Para os 
próximos meses, a expectativa é de piora desse quadro, e pelo menos metade das empresas 
esperam ter algum impacto ou continuar sendo impactadas.  

Entre os segmentos que projetam serem mais afetados estão os de bens duráveis, tanto na 
indústria quanto no comércio. Na indústria, destacam-se os segmentos de Informática e 
eletrônicos (90%) e Material elétrico (89%); no Comércio, Móveis e Eletrodomésticos (73%) e 
Veículos, Motos e Peças (69%). Nos serviços, os setores que esperam ser mais afetados são 
Agências de Viagens (90%) e Transportes Aéreos (70%). Segmentos com proporções um pouco 
menores são Vestuário (24%) e Minerais não Metálicos (41%) na Indústria; Alimentos, Bebidas 
e Fumo (33%), Hiper e Supermercados (46%) no Comércio; Serviços Profissionais, 
Administrativos e Complementares (35%) e Manutenção e Reparação em Serviços (39%) nos 
Serviços. 

No setor industrial, entre os problemas mencionados destacam-se o fornecimento de insumos 
importados (citado por 57% das empresas), fornecimentos de insumos nacionais (18%), 
redução da demanda externa (39%), redução da demanda interna (35%) e paralisação das 
atividades por doença de colaboradores ou outros motivos (19%). Ressalte-se que a maior parte 
da coleta de dados foi realizada antes do aprofundamento da política de isolamento e da 
consequente paralisação forçada de muitas atividades.  

Tabela	2:	Impacto	da	pandemia	nas	atividades	das	empresas	
	

	
	

Fonte	e	elaboração:	IBRE/FGV.	
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Para os consumidores, o quesito abordou o tamanho do impacto que a pandemia pode atingir 
na economia brasileira nos próximos meses. Menos de 5% dos respondentes imaginavam não 
ter nenhum impacto e 81% esperam um impacto forte ou moderado (Tabela 3). 

Em síntese, os dados prévios de março sinalizam recuo forte na confiança, sob influência do 
surto de coronavírus e da política de isolamento, levando a uma paralisação de atividades 
econômicas. Para os próximos meses, o cenário deve ser de redução mais forte da confiança. 
No primeiro momento, o impacto maior deve ser nas expectativas, mas à medida que a 
disseminação do vírus for aumentando (e consequentemente o período de reclusão) os 
indicadores de situação atual e de atividade devem começar a recuar com mais intensidade. 

    Aloisio Campelo Jr, Rodolpho Tobler e Viviane Seda Bittencourt 

3. Mercado de Trabalho                                     
Início do ano começa acelerado no mercado de trabalho, mas impacto será profundo nos 
próximos meses 

A taxa de desemprego da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do 
trimestre terminado em janeiro de 2020 registrou o nível de 11,2%, uma queda de 0,8 ponto 
percentual (p.p.) em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O indicador veio abaixo do 
projetado pelo Ibre/FGV, e também abaixo do esperado pela mediana dos analistas. 

Tabela	3:	Avaliação	do	impacto	da	pandemia	na	economia	brasileira	feita	pelos	consumidores	
	

	
	

Fonte	e	elaboração:	IBRE/FGV.	
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Esse resultado, no entanto, ocorreu 
simultaneamente a uma nova 
interrupção da queda do número de 
desalentados, tendo este aumentado 
em 0,5%. Com o crescimento da 
população ocupada mantido em 2% ao 
ano, foi a redução da oferta de 
trabalhadores a principal determinante 
para a queda maior da taxa de 
desocupação. 

Para fevereiro de 2020, é projetado um 
aumento da Taxa de Desocupação para 
o nível de 11,9%. Tal elevação se deve 
em parte ao efeito sazonal dos 
primeiros meses do ano. No entanto, na série ajustada sazonalmente, também se projeta um 
pequeno aumento, de 11,5% para 11,7%. 

O Caged, por sua vez, não tinha divulgado seu resultado para janeiro até a publicação desta 
edição. A razão é uma mudança metodológica anunciada pelo Ministério da Economia, que 
levou ao atraso na divulgação do novo 
número. Para janeiro, o Ibre projeta uma 
criação de 60 mil empregos na série sem 
ajuste sazonal, e 50,6 mil na série com 
ajuste. É importante ressaltar que a 
própria PNAD Contínua possivelmente 
interromperá sua série nos próximos 
meses devido ao surto de coronavírus.  

Ainda não se sabe a extensão do impacto 
no mercado de trabalho devido à 
desaceleração da economia. No entanto, 
tendo em vista as medidas de redução de 
circulação para o controle do contágio, 
projeta-se perda relevante dos 
rendimentos daqueles contratados sem 
carteira assinada e, principalmente, por 
conta própria. Esses últimos, muitas vezes, têm remuneração diretamente proporcional ao 
faturamento ocorrido pelos seus serviços prestados, de modo que o impacto neste grupo será 
significativamente maior. 

Gráfico	3:	CAGED	2019	
	

	
	

Fonte:	CAGED.	Elaboração:	IBRE/FGV	
	

Gráfico	2:	Taxa	de	Desemprego	2018-19	

	
	

Fonte:	PNADC	(IBGE).	Elaboração:	IBRE/FGV	
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Trabalhadores informais correspondiam a 45,7% de todos os trabalhadores no ano de 2019. 
Sua renda média, de cerca de R$ 1.540 mensais, correspondeu a 66% da renda média de toda 
população ocupada. Desse modo, em relação à massa de rendimentos do trabalho principal, os 
informais correspondem a 30% to total, quase um terço. 

Assim, é possível projetar três cenários de queda da renda desse grupo, expostos na tabela 
abaixo: o primeiro, mais otimista, admite estabilidade do rendimento médio dos informais no 
primeiro trimestre (com os dois primeiros meses positivos compensando a queda de março), 
seguido de uma queda de 5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, com mais 2% de 
queda no trimestre seguinte e estabilidade no último. Os dois últimos cenários projetam quedas 
mais significativas, além de um cenário de não estabilização da renda por todo ano. 

O Gráfico 4 mostra como se daria a 
evolução do rendimento médio do 
trabalho principal de acordo com tais 
cenários. Para os demais trabalhadores, 
considera-se a projeção de renda média 
de acordo com a evolução do salário 
mínimo e as projeções de produtividade 
do trabalho. Vale mencionar, no entanto, 
que tal hipótese para os ocupados em 
empregos formais pode também ser 
considerada otimista, tendo em vista a 
medida aprovada recentemente da 
possibilidade de redução da jornada de 
trabalho, com proporcional queda na 
remuneração do trabalhador e com limite 
de até um salário mínimo. 

Tabela	4:	Cenários		da	evolução	de	rendimento	médio	de	trabalhadores	informais	ao	longo	de	2020	

 2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 

Cenário 1 0.0% -5.0% -2.0% 0.0% 

Cenário 2 -1.0% -7.5% -3.0% -1.0% 

Cenário 3 -1.0% -10.0% -5.0% -2.0% 
	

Fonte	e	elaboração:	IBRE/FGV.	

Gráfico	4:		Projeção	da	evolução	de	rendimento	médio	
ao	longo	de	2020	

	
	

Fonte:	PNADC	(IBGE).	Elaboração:	IBRE/FGV	
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Como se vê, as projeções indicam queda de até mais de 3,5% da renda média no segundo 
trimestre de 2020, sem estabilização até o final do ano. Mesmo nos dois cenários mais 
otimistas, apenas no primeiro trimestre haveria crescimento do rendimento médio do trabalho 
do país, em nível abaixo de 0,5% a.a.  

Tais cenários podem ainda se mostrar otimistas, caso se agravem e estendam as medidas para 
reduzir a velocidade do contágio da Covid-19. Para a própria massa de renda do trabalho, o 
impacto pode também se mostrar ainda maior, caso as empresas, sofrendo grandes reduções 
de receita, venham a demitir em massa. 

 Daniel Duque 

4. Inflação   

Coronavírus derruba a expectativa de inflação 

Segundo o Monitor da Inflação da FGV IBRE, o IPCA-15 de março ficará próximo de zero, com 
variação de 0,03%. Se confirmada, a taxa apresentará forte recuo quando comparada à de 
fevereiro, que foi de 0,22%.  Diferentemente do mês passado, quando o IPCA-15 e o IPCA 
registraram taxas de inflação muito parecidas, o índice de março pode surpreender a partir da 
segunda quinzena deste mês. 

Com o aumento do número de infectados pelo coronavírus, a população está permanecendo 
em casa, o que provoca aumento da procura por gêneros alimentícios. É natural que o 
confinamento das famílias as obrigue a fazer todas as suas refeições em casa, aumentando a 
necessidade de comprar alimentos. Além disso, a incerteza sobre a propagação do vírus e a 
extensão da permanência em quarentena podem contribuir para o aumento da estocagem de 
alimentos.  

O aumento da demanda por comida, portanto, tem contribuído para o avanço dos preços.  A 
partir do início da segunda quinzena de março, os preços da alimentação em domicílio estão 
avançando mais rapidamente. No início de março, segundo o Monitor da Inflação, a variação 
média de alimentação no domicílio era de 0,02%. Já no dia 18/03, a taxa saltou para 0,81%. 
Entre os itens que mais contribuíram para essa aceleração estão os mais básicos: cereais, carne 
bovina, aves, panificados e leite. 

De tal lista, as carnes mostram maior ritmo de aceleração. Com o aumento da procura e com 
os estoques sendo repostos mais lentamente – devido às restrições de movimentação –, a 
tendência é que a lista de alimentos em alta cresça nos próximos dias. 

Se não houvesse a ampliação de indivíduos contaminados pelo coronavírus, é provável que os 
preços dos alimentos não apresentassem alta neste momento. Mesmo a desvalorização 
cambial, que contribui para a aceleração dos preços de commodities agrícolas, pouco vem 
influenciando a alta dos preços dos alimentos. No entanto, a aceleração da demanda vem 
sustentando remarcações justificadas pela redução da oferta. 
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Apesar disso, a aceleração dos preços dos alimentos não está modificando muito a expectativa 
de inflação para março. A razão é que esse movimento está sendo compensado por efeitos 
contrários trazidos pela brusca redução da atividade econômica. 

A desvalorização cambial, por exemplo, não está influenciando os preços de bens duráveis. 
Eletrodomésticos, eletrônicos e automóveis seguem sem alteração significativa em seus preços. 

Ademais, vários postos de trabalho estão fortemente comprometidos pela redução do contato 
social. O que atinge o setor de serviços, cujos preços tendem a recuar ou se manterem estáveis.  

Somam-se a esse cenário as recentes revisões para baixo nos preços dos combustíveis, diante 
da guerra comercial travada entre Arábia Saudita e Rússia.  

Pelo andamento da coleta de preços, a inflação de março não deverá ser muito diferente da 
registrada em fevereiro, permanecendo em torno de 0,20%. Se tal variação for confirmada, o 
primeiro trimestre de 2020 fechará com inflação acumulada de 0,7%, menos da metade da 
registrada no primeiro trimestre de 2019, que foi de 1,5%. A inflação acumulada em 12 meses 
também registrará importante recuo em março, passando de 4% para 3,4%.  

A pandemia e seus efeitos sobre a economia brasileira vêm sustentando o recuo da expectativa 
de inflação para 2020. As incertezas trazidas pela disseminação do vírus reforçam esse efeito. 
Se, anteriormente, previa-se IPCA fechando o ano em 3,3%, agora a expectativa é que a inflação 
fique em torno de 2%, metade da meta de inflação estabelecida 2020 

                  André Braz 

5. Política Monetária    

A inevitável decisão de reduzir a Selic 

Até poucos dias antes da reunião do Copom do dia 18 de março, fazia sentido discutir a 
conveniência de redução adicional da taxa Selic, que já chegara a 4,25% a.a., perfazendo, 
portanto, queda acumulada de 1000 pontos a partir dos 14,25% vigentes no segundo semestre 
de 2016.  

Em larga medida, a discussão era pertinente em razão de preocupações com o comportamento 
da taxa de câmbio, variável esta que, como se sabe, costuma exercer influência importante 
sobre as expectativas inflacionárias e, por conseguinte, sobre a própria evolução da inflação.  

Por certo, é verdade que a expressiva depreciação do real nestes últimos tempos não fez sequer 
cócegas nas expectativas de crescimento dos preços de modo geral. O processo de ancoragem 
dessas expectativas, iniciado na segunda metade de 2016 e perseguido com firmeza pelo BC 
desde então, tem se mostrado peça fundamental da política econômica vista como um todo. 
Claro que a responsabilidade pelo sucesso até agora obtido não é apenas das autoridades 
monetárias, tendo a ver também com as ações do Executivo e do Legislativo voltadas para o 
equilíbrio fiscal (teto de gastos, reformas etc.). O clima de inflação baixa no mundo também 
tem ajudado, de alguma forma. 
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A grande questão é que todo e qualquer processo de ancoragem de expectativas precisa ser 
administrado com especial cuidado. Nenhuma ancoragem desse tipo é inteiramente confiável. 
Mudanças de ventos, especialmente se fortes e repentinas, podem modificar o quadro de 
maneira considerável. É bem diferente da ancoragem de barcos, de maneira geral. Neste caso, 
ventos fortes podem até danificar significativamente as embarcações, mas a âncora em si não 
se “desprega” do fundo do mar, ou do que for.  

Justamente por isso, até poucos dias antes do último Copom, era plenamente justificável 
imaginar a opção de não alterar a Selic no dia 18/3. Na verdade, parece inegável que o 
comunicado emitido pelo BC entre reuniões, no qual as autoridades sinalizavam que o juro 
básico seria reduzido, não mais valendo a ideia da “interrupção”, concorreu para exacerbar o 
movimento de queda do real diante do dólar. Por conseguinte, manter a Selic estável talvez 
fosse uma boa opção.  

Contudo, a epidemia ganhou dimensões inimagináveis. E os bancos centrais de inúmeros países 
derrubaram os juros, sendo que muitos deles foram bem além disso em matéria de concessão 
de novos estímulos monetários. Ademais, tem ficado cada vez mais clara a natureza fortemente 
deflacionária da crise, tanto lá fora quanto aqui. 

Diante disso, ao BC restava apenas fazer o que fez, ou seja, sancionar as expectativas de 
mercado, reduzindo a Selic em 50 pontos. No comunicado pós-Copom, a sinalização dada pelos 
dirigentes do BC foi conservadora. O comitê entende que a conjuntura atual prescreve “cautela 
na condução da política monetária” e considera “adequada a manutenção da taxa Selic em seu 
novo patamar”.  

A nosso ver, o comunicado revela justificada prudência. Sinalização conservadora é exatamente 
o que cabe no instável momento atual e é o que de melhor se pode fazer no sentido de evitar 
pressões adicionais sobre o câmbio, cujo potencial de prejudicar as expectativas inflacionárias 
não deve ser subestimado. Nada disso quer dizer, porém, que o cenário mais provável seja de 
manutenção da Selic na próxima reunião. O quadro econômico, aqui e lá fora, seguramente 
piorará fortemente nas próximas semanas. E ao BC não restará opção a não promover nova 
redução da Selic. O “viés” é certamente esse, apesar de, prudentemente, o BC ter evitado 
sinalizá-lo. 

                                                José Júlio Senna 

6. Política Fiscal 

 Um pouco mais sobre orçamento impositivo no Brasil 

É inegável que o orçamento público brasileiro possui alto grau de rigidez orçamentária. 
Também é inegável que, apesar dessa característica, continuam sendo editadas legislações que 
ampliam ainda mais a rigidez. As normas relacionadas ao orçamento impositivo das emendas 
parlamentares é uma delas. 
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Embora todas as atenções e esforços estejam centrados no controle da pandemia do 
coronavírus (Covid-19), o assunto das emendas deverá voltar ao radar posteriormente.  Por 
isso, este texto visa explicitar, breve e objetivamente, o que vem a ser o orçamento impositivo 
e as emendas parlamentares, e a trazer clareza sobre a polêmica recentemente levantada e o 
impacto que teria no orçamento, caso não estivéssemos passando por este período de 
calamidade. 

As emendas parlamentares são alterações que deputados e senadores fazem ao orçamento em 
função de compromissos assumidos junto a entes subnacionais ou a instituições. Importante 
destacar que “tais emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens 
(rubricas) do projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo.”1  

Até 2015, as emendas tinham caráter autorizativo, ou seja, os parlamentares apenas 
apresentavam as dotações orçamentárias, mas a execução delas ficavam a cargo do Poder 
Executivo. Com a emenda constitucional (EC) n° 86/2015, parte dessas emendas passou a ser 
de execução obrigatória (impositiva), o que fez com que aumentasse o volume da rigidez do 
orçamento, daí o nome de orçamento impositivo.  

Em 2019, por meio da EC n° 100/2019, mais uma fatia das emendas parlamentares passou a ser 
de execução obrigatória. 

Existem 4 tipos diferentes de emendas parlamentares: (i) emendas individuais; (ii) emendas de 
bancada; (iii) emendas do relator e, (iv) emendas de comissão.  

De acordo com a Constituição, as emendas individuais (EC 86/15) e de bancada (EC 100/19) são 
impositivas. Já as da comissão permanente e a do relator geral não são. Porém, no orçamento 
de 2020, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com 
uma extensão das emendas impositivas, pela qual tornava obrigatórias também as emendas do 
relator e as de comissão, que juntas representam cerca de R$ 30 bilhões.  

Contudo, o presidente Jair Bolsonaro vetou essa alteração na LDO, e é aí que gira toda a 
polêmica do orçamento impositivo. O Congresso tentou buscar meios de derrubar o veto do 
presidente e seguir com um orçamento ainda mais rígido e complexo. 

Em reação a isso, foram editados três Projetos de Lei do Congresso Nacional (PLN) visando 
regulamentar as emendas constitucionais, além de fazer mudanças com respeito às emendas 
do relator e de comissão.  Contudo,  dado o coronavírus, a tramitação dos projetos foi 
paralisada. 

O PLN 2 regulamenta as emendas constitucionais citadas anteriormente, o PLN 3 remaneja 
cerca de R$ 9,6 bilhões  de emendas do relator para despesas discricionária do Poder Executivo 
e o PLN 4 estabelece que, nas alterações introduzidas pelo relator e comissões,  somente as 

 
1 Agência Senado. Emendas ao orçamento. Senado Federal. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-
legislativo/emendas-ao-orcamento  
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acrescidas pelo Congresso às programações do Executivo devem obedecer as prioridades dos 
autores das emendas. A Tabela 5 sintetiza como estava o orçamento antes dos PLNs e como 
ficaria, caso fossem aprovados. 

Em resumo, é importante aferir o volume das emendas parlamentares, em primeiro lugar para 
evidenciar o potencial aumento na rigidez orçamentária e, em segundo, para se verificar o 
volume de recursos que pode ser disponibilizado para o combate à pandemia. 

 

                                                   Vilma Pinto e Matheus Rosa 

7. Setor Externo 

Choques do cenário internacional e incertezas no ambiente doméstico: expectativas 
desfavoráveis para o setor externo 

Num cenário de grandes incertezas, optamos neste Boletim por tratar de duas questões que 
têm sido ressaltadas no debate internacional sobre os efeitos do coronavírus (causador da 
COVID-19) no comércio mundial. Além disso, apresentamos indicadores da participação da 
China, relativos à segunda questão.  

A primeira questão se refere a políticas de proteção da oferta doméstica em relação a 
equipamentos/produtos médicos, com efeitos negativos para outros países. Na União Europeia, 
os maiores fornecedores são a Alemanha, França, República Checa e Polônia.2  No dia 3 de 
março, a França proibiu as exportações de máscaras de respiração e no dia seguinte, a 

 
2 https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/eu-limits-medical-gear-exports-put-poor-countries-and 

Tabela	5:	Impactos	Orçamentários	dos	PLNs	

	
	

Fonte:	Ministério	da	Economia.	Elaboração:	IBRE/FGV.	
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Alemanha e a República Checa impuseram restrições a outros produtos. Protestos dos outros 
membros da União Europeia, em especial da Itália, levaram a que a Comissão Europeia 
proibisse, a partir do dia 15 de março, 
restrições às exportações de produtos 
médico-hospitalares no comércio 
intrarregional da União, mas são 
permitidas restrições ao comércio 
extrabloco. O problema é que outros 
países, como os Estados Unidos 
(importam cerca de 20% dos principais 
produtos relacionados ao COVID-19), 
podem retaliar, o que terá efeitos 
negativos nas cadeias de produção. O 
maior risco, porém, está associado ao 
fornecimento dos produtos para 
países mais pobres da Europa Oriental, 
Norte da África e África Subsaariana, 
para onde se destinam cerca de 50% 
das exportações europeias. Será que 
serão isentos dessas restrições? Uma 
resposta para esse problema exige soluções de caráter multilateral, e não respostas que 
exacerbam as desigualdades na capacidade de resposta para o enfretamento da pandemia. Essa 
observação vale para todos os países. Nos Estados Unidos, o aumento no custo de produtos 
médicos em função da imposição de sobretaxas nas importações chinesas é alvo de 
preocupação no combate à COVID-19.3  

A segunda questão se refere aos efeitos econômicos sobre as cadeias produtivas dos países em 
função do cenário de estagnação das trocas comerciais. No início, o receio era só o efeito China, 
mas com a disseminação do vírus, os impactos são ampliados numa escala global. 

No Brasil, cerca de 65% das importações são de bens intermediários, seguidos de bens de 
capital, ao redor de 20%. A última divulgação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre 
os coeficientes de abertura comercial se refere ao ano de 2018. O coeficiente de penetração 
das importações (importações em relação ao consumo aparente) da indústria de transformação 
foi de 18,4, próximo ao de 2011, de 18,8, que foi o pico da série desde 2003. Observa-se que a 
taxa de câmbio em 2018 estava desvalorizada, em relação a 2011, em 37%. A hipótese é que o 
período de valorização do real levou a um processo de substituição da produção doméstica, 
que requer não apenas câmbio apreciado, mas um cenário de estabilidade cambial e 
crescimento.  

No caso dos insumos, o coeficiente de insumos importados (importações de insumos sobre o 
total de insumos utilizados) foi de 24,3 em 2018. O Boletim da CNI destaca alguns setores com 

 
3 https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trumps-trade-policy-hampering-us-fight-against-covid-19 

Gráfico	5:		Variação	(%)	do	volume	importado	de	bens	
de	capital	e	bens	intermediários	

	
	

Fonte:	SECEX/Mistério	da	Economia.																												
Elaboração:	ICOMEX	(IBRE/FGV)	
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elevados coeficientes, como material de transporte (41,09), produtos farmacêuticos (45,5) e 
químicos (40,2).  

Calculamos os índices de preços e volumes do comércio exterior (ICOMEX) por categorias de 
uso para o Brasil e, dado o cenário atual, foi analisado o indicador das importações de bens de 
capital e bens intermediários oriundos da China. No ano de 2019, 23% das compras brasileiras 
na China foram de bens de capital e 64% de bens intermediários (insumos), o que é similar à 
estrutura da pauta de importações do Brasil. No entanto, a participação da China nas 
importações totais de bens de capital do Brasil foi de 30%, e de 18% para bens intermediários, 
todos os dois valores referentes à média de 2018-2019. Uma explicação para esse resultado é 
que as importações de bens intermediários da China se concentram em alguns setores, como 
material de transporte, telecomunicações e eletroeletrônicos.  

O Gráfico 5 mostra o crescimento  do volume das importações de bens de capital e bens 
intermediário, globais e provenientes da China, pelo Brasil. No caso de bens de capital, a 
variação entre 2017 e 2018 foi influenciada pelas importações de plataformas e petróleo. Em 
todos os anos analisados, o crescimento das importações chinesas supera o das importações 
globais. No entanto, na comparação entre o primeiro bimestre de 2019 e 2020, as importações 
chinesas recuaram (0,5%) e as globais cresceram (2,6%). Um primeiro sinal de que o COVID-19 
afetou a exportação de bens intermediários da China para o Brasil.  

A primeira questão tratada neste artigo, sobre como os países irão enfrentar a pandemia, é 
mais urgente. É um tema que exige governança global nas respostas de políticas públicas. A 
segunda se refere aos possíveis efeitos econômicos no Brasil de uma quebra nas cadeias de 
fornecedores via importações. No ranking das cadeias globais de valor, o Brasil sempre mostra 
indicadores de uma economia fechada, com baixa participação de insumos importados. Os 
dados apresentados para o total da economia confirmam esse resultado, com exceção de 
alguns setores. Exercícios de multiplicadores com as matrizes de insumo produto podem 
elucidar essa questão. 

                Lia Baker Valls Pereira 

8. Panorama Internacional  

Bancos centrais e demais autoridades dificilmente evitarão recessões severas 

O ambiente macroeconômico predominante na época em que surge um choque de oferta é de 
grande relevância em qualquer discussão sobre seu impacto final. Isto equivale a dizer que nem 
todos os fenômenos desse tipo produzem os mesmos resultados.  

O choque do petróleo da década de 1970, por exemplo, tem sido frequentemente lembrado 
desde a eclosão da crise atual. Note-se que, naquela época, a economia mundial estava 
aquecida e as expectativas de inflação eram elevadas. A oferta monetária mundial crescia. Os 
EUA eram “exportadores” de inflação desde o final dos anos 1960. Ambiente típico de excesso 
de demanda. Resultado: contração da atividade econômica e inflação mais alta.  
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O quadro hoje dominante é bem distinto. A crise do coronavírus atinge a economia mundial 
num momento completamente novo para os países avançados, caracterizado por crescimento 
lento, deficiência de demanda, inflação e juros baixos. A luta dos bancos centrais é para elevar 
as expectativas de inflação. Nesse novo ambiente, não há como o choque produzir elevação da 
inflação. Em toda parte, teremos alta de preços em alguns segmentos, mas sem condições de 
gerar mais inflação.  

Além disso, desta vez, o choque de oferta vem acompanhado de um choque de demanda, de 
natureza contracionista. A demanda cai por motivos precaucionais, pelas dificuldades 
provocadas pelas políticas que forçam ou estimulam o distanciamento social e possivelmente 
por mudanças nas prioridades das pessoas físicas e jurídicas. É nítida a natureza deflacionária 
da crise.  

Parece muitíssimo claro o impacto dessa crise sobre a atividade econômica de modo geral, em 
particular pelo fato de o setor de serviços estar no centro das atenções. Tal setor tem 
participação majoritária no PIB da maior parte dos países e constitui o grande gerador de 
empregos. O problema tem escala mundial, e isto agrava severamente o quadro.  

Diante de tudo isso, era fácil prever forte reação dos bancos centrais. Não apenas em razão do 
quadro recessivo pelo qual passará a maior parte dos países, mas também pelos momentos de 
pânico nos mercados financeiros, que normalmente requerem intervenção das autoridades 
monetárias.  

O Fed puxou a fila. Emitiu um raro comunicado entre reuniões oficiais do comitê de política 
monetária, fez reunião extraordinária para reduzir a taxa básica de juros, e antecipou uma 
reunião ordinária para levar o juro básico a praticamente zero.  

O BCE começou mal. Sua presidente disse inicialmente que não havia muito o que fazer. 
Posteriormente afirmou não ser tarefa do BCE preocupar-se com o spread de juros entre papéis 
da chamada periferia da zona do euro e títulos da Alemanha, provocando forte elevação dos 
juros na Itália. Acrescentou não querer ser reconhecida como “whatever it takes II”, numa 
alusão ao trabalho de Mario Draghi, seu antecessor, que fez de tudo para preservar a 
sobrevivência da moeda única. Os conflitos internos gerados pelas ações ousadas de Draghi 
seguramente explicam parte da postura inicial da nova presidente.   

Numa resposta às críticas que sobrevieram, e para corrigir os efeitos práticos adversos (em 
mercado) dos escorregões iniciais, em rara reunião extraordinária o BCE acabou anunciando 
um volume enorme de compra de papéis que chegará a mais de um trilhão de euros até o final 
do ano.  

Com a criação do euro, os alemães não mais dispõem de moeda e, consequentemente, política 
monetária próprias. Em razão disso, as reações na Alemanha têm sido tomadas pelas 
autoridades fiscais. Deixando de lado sua tradicional postura de austeridade, o ministro das 
Finanças anunciou uma política de apoio creditício ilimitado ao setor empresarial, evolvendo, 
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inclusive, subsídios. Como instrumento da política governamental, os alemães farão uso do seu 
banco de desenvolvimento.                                                                                                                    

Reações de teor semelhante têm sido tomadas em quase toda parte. Nos países avançados, em 
particular, tem sido de grande utilidade a experiência adquirida por ocasião da grande crise 
financeira de 2007-08. Isto é especialmente verdade no caso do Fed, que tem procurado dar as 
respostas com maior potencial de sucesso.  

Apesar do claramente elevado grau de conscientização das autoridades de modo geral, e da 
experiência de lidar com crise adquirida em muitos países, não parece sensato acreditar que 
será possível evitar severo quadro recessivo, em escala mundial. A principal razão para isso é o 
fato de que o endividamento privado cresceu muito, antes e depois da crise de 2007-08. E o 
endividamento público também cresceu muito, durante a crise e depois dela. Ao mesmo tempo, 
a munição dos bancos centrais nos países desenvolvidos encontra-se bem perto do seu 
esgotamento.     

                                                                                                                     José Júlio Senna 

9. Em Foco IBRE: Cenários para o crescimento para o PIB do Brasil em 2020 

Com a disseminação do novo coronavírus em escala mundial, as expectativas de crescimento 
mais acelerado no Brasil e no mundo, que vigoravam no final do ano passado, foram extintas e 
substituídas por um cenário extremamente adverso que pode culminar em recessão global. 

Enquanto o vírus estava restrito à China e outros países asiáticos, os impactos sobre a economia 
brasileira concentravam-se no setor industrial e no agronegócio, que juntos correspondem a 
aproximadamente 26% do valor adicionado da economia. A crise instalada nesses países não só 
tinha potencial de reduzir a demanda por produtos brasileiros, mas também fez despencar as 
cotações de commodities. Não menos importante que o choque de demanda é o choque de 
oferta. A Ásia tem participação de destaque nas importações brasileiras de insumos para a 
indústria de eletroeletrônicos, telecomunicações e energia. Portanto, a interrupção da 
produção nesses países já contribuía para o desabastecimento em empresas desses setores. 
Segundo relatório da Abinee,4 70% das empresas da indústria eletroeletrônica entrevistadas já 
apresentavam problemas no recebimento de materiais, componentes e insumos da China na 
primeira semana de março.  

Contudo, a chegada e propagação da doença no Brasil amplia substancialmente seus impactos 
sobre a atividade econômica doméstica, uma vez que a restrição à circulação afetará o setor de 
serviços. A experiência chinesa mostrou que o impacto maior se dá em serviços como 
restaurantes, cinemas, teatros, transportes, alojamento e nas vendas no varejo. Esses impactos 
já devem ser sentidos no Brasil a partir da segunda metade de março, o que levou a revisões 

 
4 Disponível em: http://www.abinee.org.br/abinee/decon/dados/noacor.pdf 
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baixistas em nossas projeções de crescimento no primeiro trimestre, conforme destacamos na 
Seção de Atividade.  

Diante da incerteza exacerbada presente em todo o mundo atualmente, projetar o crescimento 
do Brasil para este ano torna-se uma tarefa árdua. Estatísticas divulgadas em países que já 
vivenciam o surto do vírus há mais tempo são imprecisas e indicadores antecedentes 
tradicionalmente usados para o acompanhamento da atividade econômica nacional ainda não 
estão disponíveis para o período mais recente. Os únicos indicadores brasileiros que já captam 
o impacto do vírus e o tamanho da incerteza adiante são as variáveis financeiras de alta 
frequência. 

Por esse motivo, construímos cenários para o crescimento do PIB deste ano com base na 
evolução recente das condições financeiras domésticas. Fizemos uso do Índice de Condições 
Financeiras (ICF) do Brasil, desenvolvido pelos pesquisadores José Júlio Senna, João Victor Issler 
e Luana Miranda, que será divulgado em breve pela FGV.  

A evolução do ICF indica que as condições financeiras domésticas, que permaneciam em 
patamar favorável desde o segundo semestre de 2019, caminharam para a região de aperto a 
partir da última semana de fevereiro. Ao final da segunda semana de março, as condições 
financeiras já se encontravam em patamares comparáveis ao que vigorava no terceiro trimestre 
de 2015, o auge da última recessão. Contudo, o nível de aperto ainda corresponde à metade 
daquele que vigorou no país durante a crise de 2008. 

Elaboramos três possíveis cenários para o crescimento do PIB este ano: otimista, base e 
pessimista. Consideramos o crescimento do primeiro trimestre como dado em todos eles (1,7% 
AsA). No cenário otimista, incorporamos a hipótese de que o impacto do coronavírus ficaria 
concentrado no segundo trimestre, isto é, as medidas de contenção da doença surtiriam efeito 
rapidamente (retomada em “V” longo). No cenário base, consideramos impacto significativo no 
segundo, terceiro e quarto trimestres (formato mais próximo de “U”). Já no cenário pessimista, 
os fortes efeitos negativos seriam sentidos até o final do ano.  

A Tabela 1 descreve as taxas de crescimento esperadas para cada trimestre em cada um dos 
cenários alternativos e também para o ano. As taxas com ajuste sazonal se referem à última 
vintage do ano. Por esse motivo, o crescimento do primeiro trimestre em relação ao trimestre 
anterior difere entre os cenários e também daquele descrito na Seção de Atividade, que 
corresponde à primeira vintage do ano. No Gráfico  exibimos a evolução de cada um dos três 
cenários alternativos. Sendo assim, nosso cenário base foi atualizado de 2% para -0,9% de 
crescimento este ano. 
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Vale ressaltar mais uma vez o alto grau de 
incerteza inerente a qualquer projeção feita 
neste momento. Os desdobramentos desse 
tipo de evento são totalmente 
imprevisíveis, sem precedentes na história 
capazes de servir como exemplo para 
balizar nossas estimativas. Nosso cenário 
base pressupõe que a atividade econômica 
começará a se recuperar a partir do terceiro 
trimestre, mas em ritmo bastante gradual. 
Deste modo, a retomada em “U” é o cenário 
que consideramos mais provável. 

Não se sabe, porém, se o choque deixará 
marcas estruturais na economia mundial. Ademais, o estresse nos mercados financeiros, 
somado ao risco considerável de muitas empresas falirem, ainda pode gerar não linearidades 
no processo de recuperação econômica no Brasil e no mundo. 

                                     Silvia Matos e Luana Miranda 

Revisão Editorial do Boletim Macro IBRE: Fernando Dantas 

Tabela	6:	Cenários	para	o	Crescimento	do	PIB	em	2020*			

				 	
* Os	dados	com	ajuste	sazonal	correspondem	à	última	vintage	do	ano.	Fonte	e	elaboração:	IBRE/FGV.	

Gráfico	6:		Cenários	para	a	Evolução	do	Crescimento	
Interanual	do	PIB	em	2020	

	
Fonte:	IBGE.	Elaboração:	IBRE/FGV.	
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