
0  |   Texto para Discussão - NECAT 

 

37/2020 

TRINTA DIAS DE ANÚNCIOS DE 

MEDIDAS ECONÔMICAS PARA 

ENFRENTAR OS IMPACTOS DA 

COVID-19: BREVE BALANÇO DE UM 

DESASTRE ANUNCIADO 

Lauro Mattei 

Mateus Victor Fronza 

Vicente Loeblein Heinen 



1  |   Texto para Discussão - NECAT 

 

 

TRINTA DIAS DE ANÚNCIOS DE MEDIDAS ECONÔMICAS PARA 

ENFRENTAR OS IMPACTOS DA COVID-19: BREVE BALANÇO DE UM 

DESASTRE ANUNCIADO1 

 

Lauro Mattei* 

Mateus Victor Fronza** 

Vicente Loeblein Heinen*** 

 

“Enquanto na maioria dos países estão sendo adotadas 

medidas para preservar o emprego e os salários dos 

trabalhadores, no Brasil são adotadas medidas exatamente no 

sentido oposto, ou seja, para estimular o desemprego e 

rebaixar os salários”. Lauro Mattei (2020) 

 

 

INTRODUÇÃO  

É importante mencionar que o primeiro caso da COVID-19 no Brasil foi registrado 

em 26/02/2020, quando a doença já se espalhava por diversos países do mundo. No dia 

04/03/20, o IBGE divulgou o PIB do país relativo ao ano de 2019, cuja taxa de crescimento 

era prevista ao redor de 2,5% para tal período2. Ainda sobre esse assunto, em audiência na 

Câmara dos Deputados durante os debates sobre a reforma da previdência no primeiro 

semestre de 2019, o ministro da economia afirmou categoricamente que: “se for feita uma 

reforma forte da previdência, os investimentos serão disparados imediatamente e o 

crescimento do PIB atingirá 3%”. Pois bem, a tal reforma foi feita, não houve disparo 

 
1 - Este Texto para Discussão analisou as medidas adotadas pela equipe econômica do governo federal e 

anunciadas entre os dias 12/03/2020 e 12/04/2020.     
* Professor Titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e do Programa de Pós-

Graduação em Administração, ambos da UFSC. Coordenador Geral do NECAT-UFSC e Pesquisador do 

OPPA/CPDA/UFRRJ. Email: l.mattei@ufsc.br. 
** - Estudante de Economia da UFSC e bolsista do NECAT-UFSC. Email: mateusvfronza@gmail.com 
*** - Estudante de Economia da UFSC e bolsista do NECAT-UFSC. Email: vicenteheinen@gmail.com 
2 - Alguns economistas neoliberais chegaram ao ponto de afirmar que sem a reforma da previdência a 

economia cresceria 2% em 2019, mas caso a reforma fosse feita seu crescimento atingiria 4%. São os 

verdadeiros cabeças de planilhas que adentraram ao clube do chutômetro. Chantagistas da XP Investimentos 

chegaram ao ponto de afirmar que, sem a reforma da previdência, o dólar atingiria R$ 5,00. Pois bem, a 

reforma foi fita e no período que escrevíamos esse texto o dólar atingiu o valor de R$ 5,20 
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imediato dos investimentos e o crescimento do PIB em 2019 foi de 1,1%, percentual 

inferior inclusive ao ano de 2018, que foi da ordem de 1,3%3.  

Diante desse fracasso, nos dias seguintes à divulgação das informações o aloprado 

ministro se saiu com diversas pérolas. Por um lado, afirmou que os dados divulgados do 

PIB em 2019 mostraram que o governo se saiu bem e que tudo estava dentro do previsto e, 

por outro, reafirmou que se houvesse prosseguimento das reformas o país iria crescer 

acima de 2% em 20204. Segundo ele, “o Brasil não é uma folha ao vento, a sabor das ondas 

internacionais, pois tem uma dinâmica própria de crescimento”. Além disso, em 

11/03/2020, quando a COVID-19 já se espalhava pelo país, o ministro afirmou que o Brasil 

precisa aproveitar a crise e convertê-la em reformas. Para tanto, apresentou uma lista de 

propostas de reformas aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados que 

contemplam, na essência, a mesma fracassada cartilha neoliberal diante de crises 

econômicas globais, especialmente na década de 1990 e em 2008-2009.  

Na verdade, os dados do PIB relativos ao ano de 2019 revelaram que a economia 

brasileira já estava capenga antes mesmo de ser afetada pelo novo coronavírus. Isto porque 

as informações mostraram que seu comportamento, além de ter se reduzido em relação ao 

desempenho do ano anterior, encontrava-se no mesmo patamar de 2013. Por um lado, o 

consumo do governo foi negativo; as exportações de bens e serviços caíram 2,5%, 

enquanto a taxa de investimentos continuava num patamar bastante baixo (15% do PIB), 

comparativamente ao seu ápice verificado nos anos anteriores à crise (21% do PIB). Por 

outro, o pequeno crescimento divulgado estava fortemente atrelado à expansão do 

consumo das famílias, indicador importante, porém com sérias limitações para se garantir 

taxas sustentáveis de crescimento, especialmente em situações em que perdurarem taxas de 

desempregos elevadas devido à retração das atividades econômicas. Mesmo diante desses 

fatos, o ministro continuava afirmando que “nós estávamos em pleno voo, começando a 

decolar quando fomos atingidos por essa onda. Enquanto a economia mundial está 

descendo, nós estávamos entrando na rota de 2% para este ano”.  

 
3 - Registre-se que a Taxa de Investimento teve um crescimento de apenas 2,2% em 2019, comparativamente 

à taxa de 3,9% em 2018. 
4 - Na verdade, a estimativa de crescimento do PIB no início de 2020 era de 2,4%. Imediatamente após a 

divulgação do resultado de 2019, tal estimativa foi revista para 2,1%. Vale lembrar que mesmo antes da 

divulgação dos resultados do PIB em 04/03/20, agências externas, como a Goldman & Sachs e a Capital 

Economics, já haviam reduzido a previsão de crescimento do PIB do Brasil em 2020 para 1,3%. 
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Era fato dado naquele momento que a economia mundial já estava entrando em um 

processo expressivo de desaceleração que certamente afetaria a economia brasileira, uma 

vez que a crise decorrente do coronavírus poderá se estender ao longo de todo o ano de 

2020. Diante de tal contexto, não seria nenhuma surpresa se a taxa de crescimento do PIB 

brasileiro voltasse a apresentar resultados negativos. Mesmo assim, as lentes do ministro 

continuavam focadas nas reformas como alternativas ao novo cenário econômico global. 

Foi neste contexto que se criou no âmbito do ministério da economia um grupo de 

trabalho responsável pelo gerenciamento da crise. Tal grupo apresentou no dia 12/03/2020 

as primeiras medidas de política econômica para fazer frente a esse novo cenário, 

destacando-se que o foco das intervenções continuava sendo as reformas, agora merecendo 

maior ênfase a reforma administrativa e a reforma tributária, além de ser explicitado pela 

primeira vez o desejo do ministro de privatizar o sistema Eletrobrás, ao mesmo tempo em 

que rejeitava novamente qualquer aumento de gastos públicos nesse momento de crise para 

estimular o crescimento da economia. 

Como pode ser observado, naquele momento os governos da maioria dos países do 

mundo já estavam definindo diversas políticas econômicas para atacar os problemas 

causados pelo novo coronavírus. Enquanto isso, no Brasil seguiam-se as discussões da 

cartilha das reformas estruturais em plena crise. Por isso, analistas de diversas matrizes 

afirmaram que o ministro da economia do Brasil não estava tendo naquele momento a 

menor noção da gravidade da situação para a economia do país, uma vez que seu radar 

continuava focado em uma única direção: evitar qualquer ação preponderante do Estado 

para reativar setores essenciais da economia, uma vez que, segundo ele, agindo desta forma 

o gasto público iria se elevar demasiadamente.  

É neste contexto que passaram a ser anunciadas a conta-gotas diversas medidas 

econômicas que serão sistematizadas em um item específico deste texto, cujo objetivo é 

mostrar que, claramente, não havia – e ainda não há - um plano de intervenção do governo 

na esfera econômica para atuar de forma concomitante na esfera da saúde para conter a 

pandemia do novo coronavírus. Assim, ao contemplar um mês de ações propaladas pela 

equipe econômica quase que diariamente, é importante um olhar crítico sobre o que está 

sendo divulgado e efetivamente realizado. 
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1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE AS IDEIAS QUE PERMEIAM A 

FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS E AÇÕES DA EQUIPE ECONÔMICA 

 Ainda no início do mês de março de 2020, quando a pandemia do COVID-19 já 

tinha atingido mais de 150 países no mundo, causando milhares de mortes e impactando 

negativamente a economia mundial, diversas instituições internacionais (Banco Mundial, 

Fundo Monetário Internacional, OCDE, etc.) alertavam que os governos nacionais 

deveriam deixar de lado o discurso da austeridade fiscal e adotar medidas urgentes em duas 

direções: por um lado, conter a pandemia para salvar vidas e, por outro, buscar estimular a 

economia para evitar o caos econômico e social.  

A economia brasileira já vinha capenga desde 2015 segundo alguns indicadores 

básicos, como o comportamento do PIB que, em média, apresentou taxa de crescimento 

negativa da ordem de 0,90% ao ano entre 2015 e 2019. Nesse período foram realizadas 

diversas reformas tratadas como salvadoras da pátria (limitação do teto de gastos públicos, 

reforma trabalhista, reforma da previdência, etc.), mas que pouco contribuíram para alterar 

o cenário de crise, uma vez que ainda hoje o país convive com uma taxa de desemprego 

bastante elevada (quase 12 milhões de pessoas), bem como uma das piores taxas de 

investimento das duas últimas décadas.  

Uma economia com essas condições e sendo afetada diretamente pela crise 

decorrente do novo coronavírus tem enormes desafios pela frente. Diante desses fatos 

novos, entendíamos que o Governo Federal precisava atuar rapidamente em três frentes 

essenciais: garantir a solvência das empresas (sobretudo do capital de giro) para que elas 

continuassem funcionando; garantir a manutenção dos níveis de emprego e de salários dos 

trabalhadores; e atender aos segmentos mais vulneráveis da população que, além de 

excluídos economicamente, estão mais expostos à própria epidemia. Registra-se que são 

estratégias bastante semelhantes a essas que já se pode observar na maioria dos países do 

mundo. 

Infelizmente, não parece ser esta a compreensão da área econômica do governo 

brasileiro, uma vez que a maioria das medidas anunciadas em conta-gotas, além de ser 

tímidas e pouco eficientes para enfrentar as três dimensões acima expostas, demoram um 

tempo crucial para ser implementadas, o que poderá criar uma situação de caos social caso 

a epidemia avance mais rapidamente, conforme está previsto em todos os estudos 

científicos. Para tanto, vamos mostrar na sequência a dubiedade entre o discurso 
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governamental, especialmente no momento dos anúncios de novas medidas econômicas, e 

a real preocupação do comando atual da economia do país.  

Na semana seguinte ao anúncio das primeiras medidas (16/03), o ministro da 

economia voltou a afirmar que “a melhor resposta para conter a crise atual é aprovar as 

reformas no Congresso Nacional porque essas reformas são a base para gerar crescimento, 

emprego e renda”. E justificou esse posicionamento afirmando que “com as reformas você 

aumenta a resistência, ajuda a atravessar a turbulência que vem de fora”. Naquele 

momento, externou também algumas posições que revelam a pouca seriedade de uma 

autoridade pública diante da magnitude do problema que o Brasil e o mundo estão 

enfrentando, com destaque para três delas: “o coronavírus mata menos do que doenças 

tradicionalmente observadas no Brasil, como exemplo o Aedes aegypti” (na verdade, esse é 

o mosquito transmissor da dengue e da febre amarela); “quem ficou doente, ficou, os 

velhos vão sofrer mais”; “se ficar todo mundo em casa, a economia vai entrar em colapso”, 

numa clara alusão contrária a determinadas medidas de distanciamento social que estavam 

sendo adotadas no país naquele momento por indicação do Ministério da Saúde. 

 Nas semanas seguintes percebe-se que houve um aparente abandono, por parte do 

ministro e de sua equipe, da ideia das reformas estruturais que vinham sendo citadas 

constantemente. A partir de então a temática do emprego e dos salários passa a dominar a 

agenda política da equipe econômica, com definição e anúncio de medidas a partir de 

pautas definidas pelas representações de setores empresariais. Na essência o que se 

pretendia era uma redução de 50% da jornada de trabalho com correspondente desconto 

nos salários. Neste caso particular, chama atenção o lançamento no domingo à noite 

(22/03/2020) de uma Medida Provisória (MP 927) que, além de desconfigurar a CLT, 

permitia a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses sem pagamento dos 

salários. Tal MP foi cancelada no dia seguinte, ato em que o ministro reconheceu que 

“assinou tal medida sem ler”, ao mesmo tempo em que seu chefe tentou se explicar 

afirmando que foi um erro apenas de digitação. Tal medida foi apresentada novamente no 

dia 01/04/2020 (MP 936), porém com poucas alterações em relação ao conteúdo anterior. 

É importante registrar que durante todo o mês de março o ministro da economia se 

mostrou fiel ao presidente em sua desiderata pelo fim do isolamento social decretado pelos 

governos estaduais. Vejamos algumas dessas manifestações. Em vídeo gravado em sua 
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residência no dia 27/03/2020 afirmou que a COVID-19 não deveria desorganizar a 

economia, mesmo que o governo precisasse cuidar da saúde. Voltou a repetir a mesma 

argumentação de que se todo mundo ficar em casa a economia vai entrar em colapso, 

levantando, inclusive, a hipótese do desabastecimento para reafirmar a necessidade de se 

implementar medidas de isolamento social menos duras5.  

O ápice desse comportamento ocorreu no dia 28/03/2020 (sábado à noite) quando o 

ministro da economia fez uma conferência eletrônica com especuladores do mercado 

financeiro liderados pela XP Investimentos. Em sua exposição o ministro defendeu que se 

deveria implementar medidas menos duras de isolamento social porque era necessário 

impedir uma crise de desabastecimento e minimizar os impactos da pandemia na produção 

econômica. Após voltar a sua tese das duas ondas (na primeira a crise ocorre na saúde e na 

segunda provoca recessão econômica)6 , assim finalizou sua intervenção: “depois da crise e 

da pandemia, com juros baixos e câmbio elevado, vamos levar em frente as privatizações, 

além do que as reformas são nosso foco e as PECs no Congresso Nacional vão ser 

aprovadas. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, por isso conto com a XP”7. 

Ao longo desse período, diversos analistas econômicos se manifestaram sobre o 

comportamento do ministro. Em artigo intitulado “A enrolação de Paulo Guedes: o 

Rolando Lero da Economia8”, o professor José Oreiro (UNB) afirmou que “enquanto o 

Ministro Guedes fica brincando de enrolar a sociedade brasileira com medidas cosméticas, 

os países desenvolvidos montam programas colossais de aumento do gasto público, entre 

os quais destacam-se o programa francês de cancelamento das contas de aluguel, luz e 

água (as quais deverão ser pagas pelo Estado) ou ainda a proposta do Senador Mitt 

Rommey do Partido Republicano dos EUA de dar US$ 1000 para cada americano adulto. 

O enorme contraste entre a embromação de Paulo Guedes e as medidas radicais que estão 

 
5 - Tal posicionamento voltou a ser repetido em conferência eletrônica para prefeitos de todo país em 

29/03/2020. 
6 - Na verdade, essa é outra falsa dicotomia como a que pretendia opor saúde x economia. 
7 - É impressionante essa obsessão pela XP Investimentos. Tanto é assim que no dia 26/03/2020 o secretário 

da previdência e do trabalho fez uma videoconferência com analistas dessa empresa para rediscutir o 

conteúdo da MP 927 (aquela que foi editada em 22/03/2020 e anulada no dia 23.03.20) porque suspendia os 

contratos de trabalho por quatro meses e sem salários. 
8 - OREIRO, J.L. A Enrolação de Paulo Guedes: O Rolando Lero da Economia. Publicado em: 17 mar. 

2020. Disponível em: < https://jlcoreiro.wordpress.com/2020/03/17/a-enrolacao-de-paulo-guedes-o-rolando-

lero-da-economia/ > 
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sendo postas em prática pelos países desenvolvidos mostra o grau de despreparo e 

amadorismo do Ministro da Economia”. 

Já Pérsio Arida, em artigo intitulado Despreparado para a guerra9, afirma que “a 

resposta do Governo tem sido tímida, desorganizada e a reboque dos fatos. A garantia de 

que não faltará dinheiro para saúde foi importante, mas muitas medidas anunciadas com 

pompa e circunstância não saíram do papel. E muito mais deve ser feito, tanto para pessoas 

físicas quanto para empresas, para reduzir ao mínimo o impacto da crise”. 

 Em entrevista ao jornal O Globo, Armínio Fraga afirma que pelo lado da economia 

“a ação ganha contornos de urgência, em função do colapso súbito das receitas das 

pequenas, médias e grandes empresas, dependendo do setor esse colapso chega a 100%. 

Numa recessão a receita cai a uma taxa média de 10%, gerando uma onda enorme de 

desemprego. Por isso é importante agir rapidamente. E isso não está acontecendo (grifo 

nosso)”. 

 Fizemos esse percurso para levantar evidências concretas que mostram como o 

comportamento do ministro da economia e de sua equipe vem deixando a desejar no 

enfrentamento da crise econômica derivada da epidemia da COVID-19. Por um lado, nota-

se que a área econômica do governo federal não tem um Plano de Ações organizado e 

articulado para amenizar os efeitos da pandemia sobre as atividades econômicas e, por 

outro, o que se viu até o momento foram anúncios espalhafatosos e a conta-gotas de 

montantes de recursos, porém sempre com poucos efeitos imediatos, uma vez que não 

existem os encaminhamentos práticos necessários para que tais medidas venham a cumprir 

suas funções de forma rápida como a situação atual exige.  

Por fim, na conferência do ministro da economia no dia 28/03/2020 com 

especuladores financeiros liderados pela XP Investimentos ficou evidente que o foco das 

ações da equipe econômica ainda são as reformas estruturais e as privatizações, além de 

travas sequenciais na possibilidade de expansão do gasto público, opções estas que vão 

exatamente na contramão de tudo o que vem sendo feito pela maioria dos países afetados 

pelo novo coronavírus e também pelas recomendações de instituições financeiras 

internacionais, como o World Bank e o International Monetary Found. 

 
9 - ARIDA, P. Despreparado para a guerra. Publicado em 27 mar 2020. Disponível em: 

<https://jornalggn.com.br/noticia/as-propostas-de-persio-arida-para-a-guerra-do-coronavirus/> 
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2. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS MEDIDAS ANUNCIADAS 

Entre os dias 12/03/2020 e 12/04/2020, o governo foi anunciando semanalmente 

diversas medidas, as quais nem sempre obedeceram uma ordem lógica de ação diante dos 

problemas que surgiram na economia e que afetaram tanto o setor empresarial como a 

classe trabalhadora, além dos segmentos sociais vulneráveis e invisíveis, especialmente os 

desempregados e os trabalhadores informais que, em grande parte, vivem dos famosos 

“bicos”. Nunca se deve esquecer que o mercado de trabalho do país, em particular, já 

apresentava um elevado índice de desemprego, de pessoas subocupadas, além de um 

enorme contingente de trabalhadores no mercado informal.  

Dada a forma bastante desorganizada com que as medidas foram sendo anunciadas, 

procuramos neste texto organizá-las de maneira minimamente condizente com as grandes 

linhas de intervenção de políticas macroeconômicas destinadas ao enfrentamento de efeitos 

de uma crise que, neste caso específico, derivam de outro setor da sociedade e não 

diretamente do próprio funcionamento da estrutura econômica do país.  

Todos aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar os anúncios das medidas 

perceberam facilmente que o ministro da economia gosta de falar em grandes números, 

chegando ao ponto de afirmar ultimamente que já foram investidos mais de R$ 800 bilhões 

para combater os efeitos negativos provocados pelo novo coronavírus no sistema 

econômico. Registre-se, por exemplo, que no primeiro pacote se espalhou que o governo 

estaria investindo R$ 148 bilhões. Todavia quando se verificou mais detalhadamente as 

diretrizes e as políticas anunciadas, notou-se que praticamente todo aquele montante dizia 

respeito às antecipações de recursos já previstos no orçamento de 2020, ou seja, 

praticamente não havia injeção de dinheiro novo em praticamente tudo o que foi 

anunciado. E assim foi se repetindo nos anúncios subsequentes. Por essa razão, deixaremos 

de quantificar todas as promessas de recursos, até mesmo porque muitas delas sequer 

foram viabilizadas até o presente momento. 

2.1 AÇÕES ESPECÍFICAS DE APOIO AO SETOR EMPRESARIAL 

No dia 16/03/2020, quando governo federal anunciou seu primeiro pacote 

econômico contendo diversas medidas para vários setores sociais, afirmou-se que estaria 

sendo disponibilizado um valor de R$ 5 bilhões para as micro e pequenas empresas, com 
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recursos oriundos do PROGER/FAT. Registre-se que não encontramos nenhum documento 

que comprove a liberação desses recursos até o presente momento. 

No dia 27/03/2020, exatamente um mês após ter sido detectado o primeiro caso da 

COVID-19 no Brasil, o governo federal anunciou um programa de crédito emergencial 

para as pequenas e médias empresas, sob a coordenação do Banco Central do Brasil 

(BACEN). O montante estimado de recursos foi da ordem de R$ 40 bilhões em dois meses 

e se destinava ao financiamento dos salários dos empregados das pequenas e médias 

empresas. A ideia é que esse montante cubra dois meses de salários, cujo limite de 

financiamento é de dois salários mínimos por funcionário. As regras definidas por esse 

programa são: financiamento para empresas com faturamento entre R$ 360 mil a R$ 10 

milhões por ano; carência de seis meses e prazo de 36 meses para pagamento do 

empréstimo; taxas de juros de 3,75% ao ano; e recursos exclusivos para folha de 

pagamento das empresas. A regra geral é que toda empresa que fizer parte do programa 

não poderá demitir nenhum empregado. Quando questionado sobre auxílio às empresas 

com rendimento abaixo de R$ 360 mil ao ano (sobretudo as microempresas), o presidente 

do BACEN afirmou que medidas específicas para este setor estavam sendo estudadas, o 

que parece não ter acontecido até o presente momento. O mecanismo de financiamento 

funcionará da seguinte forma: a empresa fecha o contrato com o banco e o dinheiro vai 

direto para folha de pagamento, ou seja, o recurso cai direto no CPF do empregado, 

ficando a dívida registrada para a empresa. A operacionalização do programa será feita 

pelo BNDES em parceria com bancos privados. Do total de recursos previstos (R$ 40 

bilhões), 85% serão aportados pelo Tesouro Nacional e 15% pelos bancos privados, que 

ficarão responsáveis pela assinatura dos contratos e pelo repasse dos recursos aos 

trabalhadores. A previsão do governo é que parte expressiva das mais de 1,4 milhões deste 

tipo de empresas se beneficiem do programa que, logo após seu lançamento sofreu diversas 

críticas, destacando-se a do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-

RJ) que textualmente afirmou: “essa linha de crédito não é ruim, mas é tímida e não vai 

resolver nada”. No dia 03/04/2020 o governo federal editou uma MP instituindo 

oficialmente essa ação denominada de “Programa Emergencial de Suporte a Empregos”, 

mas que, na verdade, destina-se às pequenas e médias empresas. 
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No dia 07/04/2020, o Senado Federal aprovou projeto denominado de “Programa 

Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (PRONAMPE)”, criando uma linha 

específica de crédito para esse tipo de empresas, com objetivo de fortalecer as atividades 

desse setor durante a pandemia do coronavírus. O valor máximo é limitado em até R$ 2,4 

milhões, sendo que as microempresas (com faturamento em 2019 de até R$ 360 mil) terão 

um limite de crédito de até R$ 180 mil, enquanto que as pequenas empresas (com 

faturamento até R$ 4,8 milhões) poderão acessar até R$ 2,4 milhões. O programa será 

operacionalizado pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e poderá ser acessado 

até o final de junho de 2020. Sobre esse tipo de empréstimos incidirá uma taxa de juros de 

3,75% ao ano. Já dívida poderá ser pagas em 36 parcelas mensais, sendo que a primeira 

delas ocorrerá seis meses após a concessão do crédito. O montante dos recursos destinado 

ao PRONAMPE será de R$ 13,6 bilhões, sendo que 80% desses recursos serão repassados 

pelo Tesouro Nacional e o restante pelo BB e CEF. A partir de agora o projeto deverá ser 

analisado e aprovado pela Câmara Federal para, posteriormente, ser sancionado pelo 

Presidente da República. 

No dia 09/04/2020, a Caixa econômica Federal (CEF) anunciou um novo pacote de 

crédito imobiliário para apoiar o setor da construção civil, como adendo ao valor já 

anunciado no mês de março de 2020. O objetivo desse novo aporte de recursos é construir, 

segundo o presidente da CEF, 530 mil unidades habitacionais, sendo que as empresas 

tomadoras do crédito devem ter a responsabilidade de não fazer demissões. Como regra 

geral, os novos empréstimos terão carência de seis meses, tanto para pessoas físicas como 

jurídicas. Já os contratos anteriores continuam com carência de três meses. Para estimular 

o uso do crédito imobiliário, as empresas poderão solicitar antecipação de 20% dos 

recursos na contratação de crédito para novos empreendimentos, de tal forma que as obras 

poderão ser iniciadas sem a necessidade de recursos próprios por parte das empresas. Para 

o conjunto dessas ações, segundo a CEF, estarão sendo disponibilizados mais de R$ 150 

bilhões de crédito imobiliário para o setor da construção civil. 

Somente a título de conhecimento sobre experiências internacionais de apoio ao 

setor empresarial, basta observar como o governo norte-americano está agindo para manter 

as empresas funcionando. No caso das Small and Medium Enterprise (SME) – que para 

nós seriam as pequenas e médias empresas – o governo aportou um volume bastante 
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elevado de recursos que está disponível a essas empresas no limite de até US$ 10 milhões 

para cada uma delas, valor que segundo estudos do governo cobrem em até quase três 

vezes o custo do salário médio de empresas com até 500 empregados. O fato importante 

deste exemplo é que as empresas que provarem que usaram esse recurso para pagamento 

dos salários e não demitiram funcionários não precisam pagar sua dívida relativa ao 

empréstimo. 

2.2 AÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS AO EMPREGO E SALÁRIO 

 Nesta esfera particular, nota-se um grande problema em relação às iniciativas da 

equipe econômica, uma vez que suas ações vêm na contramão de tudo o que se espera de 

uma política macroeconômica de preservação de empregos e salários em tempos de crise. 

Isto porque a lenta da referida equipe ficou focada o tempo todo na proposta de redução de 

jornada de trabalho com consequente redução proporcional dos salários. 

 Nesta direção, foi anunciada em 22/03/2020 a MP 927, que permitia a suspensão, 

por até 4 meses, dos contratos de trabalho, sem pagamento de salários. Diante da 

repercussão negativa, tal MP foi cancelada e republicada em edição extra do DOU no dia 

01/04/2020 com título de “Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda”, 

cuja síntese será apresentada na sequência. 

 O conteúdo central dessa ação se refere a dois aspectos das relações capital e 

trabalho. Por um lado, a MP modificou a condição de trabalho (jornada de trabalho e 

remuneração salarial) e, por outro, alterou aspetos importantes da legislação trabalhista 

consagrados na Consolidação das Leis do trabalho (CLT). No primeiro caso, passou a ser 

permitida a redução da jornada de trabalho com percentuais que variam entre 25%, 50% e 

70%, com correspondente desconto nos salários. Tal medida poderá vigorar por um prazo 

máximo de 90 dias. Neste caso, a regra é que todo trabalhador que tiver jornada e salário 

reduzido terá de ser mantido no emprego posteriormente por um período idêntico ao da 

redução, ou seja, se a redução perdurar por três meses, ele terá estabilidade no emprego 

pelos próximos três meses. Além disso, foi permitida também a suspensão dos contratos de 

trabalho por um prazo de até 60 dias. Todo trabalhador que estiver submetido a essas 

regras irá receber um auxílio correspondente que será pago pelo programa Seguro-

Desemprego. 
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 Todavia, é importante registrar que pelas regras atuais do programa seguro-

desemprego, não necessariamente a complementação pelo programa irá repor todo o 

salário, uma vez que o valor do seguro-desemprego não é igual ao salário que o trabalhador 

recebe quando está em atividade normal, pois varia entre R$ 1.045,00 (salário mínimo) a 

R$ 1.813,00, teto de pagamento calculado por uma fórmula específica. Por esta fórmula, 

por exemplo, um trabalhador com salário de R$ 2.500,00 e que sofra uma redução de 

jornada e de salário de 50%, receberá da empresa mais a compensação do programa 

seguro-desemprego o valor de R$ 2.340,00, o que comprova que essa MP provoca perda 

de renda aos trabalhadores. Além disso, deve-se registrar que aqueles trabalhadores que 

ganham acima do teto do programa seguro-desemprego terão perdas ainda maiores. 

Novamente, pela forma de cálculo desse programa, um trabalhador que recebe atualmente 

R$ 5.000,00 e fizer um acordo de redução de 50% da jornada com correspondente redução 

no salário, irá receber ao final do mês R$ 4.313,00 (empresa mais governo via seguro-

desemprego).  Com isso, fica explícito que as perdas serão ainda maiores em relação ao 

exemplo anterior.  

 As regras de funcionamento do programa são distintas em função do faturamento 

das empresas. Para aquelas empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões e que adotarem 

uma das duas opções (redução da jornada e dos salários ou suspensão dos contratos) não 

precisam dar nenhuma compensação ao trabalhador, uma vez que o programa seguro-

desemprego desemprego cobrirá 100% do valor, que será de acordo com o salário-hora 

contratual. Já para empresas com faturamento acima de R$ 4,8 milhões, o programa 

seguro-desemprego cobrirá apenas 70% do valor. 

 Finalmente, as regras de celebração de acordos deverão obedecer aos seguintes 

critérios: quando a redução de jornada e salário for de 25%, o acordo será individual entre 

empregado e empregador, independentemente do nível salarial. Nos casos de redução de 

50% ou 70% e suspensão dos contratos, acordos individuais somente poderão ser 

celebrados com trabalhadores que ganham menos de R$ 3.135,00 ou mais de R$ 

12.202,12. Trabalhadores com salários entre esses dois valores, somente poderão fazer 

acordos de redução de jornada e de salário somente se houver convenção coletiva e 

mediante a participação do sindicato da categoria. 
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Quanto à legislação trabalhista que estava em vigor, nota-se que a MP alterou 

diversas regras consagradas na CLT, sempre com o objetivo de “preservar os empregos”. 

Partindo do pressuposto que acordos individuais celebrados neste período de calamidade 

pública prevalecerão sobre os instrumentos legais em vigor (acordado se sobrepondo ao 

legislado), permitiu-se: o teletrabalho (trabalho à distância, home office); concessão de 

férias coletivas com aviso antecedente de apenas 48 horas; antecipação de férias 

individuais; antecipação de feriados; regime especial de compensação (banco de horas); 

suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalhador. 

2.3 AÇÕES DESTINADAS À SEGMENTOS SOCIAIS VULNERÁVEIS E OUTROS 

SETORES SOCIAIS ESPECÍFICOS 

No dia 16/03/2020, foram anunciadas quatro medidas para atender aposentados e 

pensionistas do INSS, além de outros segmentos sociais. A primeira antecipou para o mês 

de abril o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro, enquanto a segunda 

antecipou para o mês de maio a parcela restante do décimo terceiros. Com essas medidas o 

governo estimou gastar R$ 46 bilhões. Todavia, deve-se registrar que, apesar do governo 

contabilizar como recursos mobilizados para o programa de combate ao novo coronavírus, 

esse valor já é recurso orçamentário previsto para o exercício de 2020, não significando, 

portanto, nenhum aporte de novos recursos. A terceira medida com montante de R$ 21,5 

bilhões se refere aos valores não sacados do PIS/Pasep que serão disponibilizados para 

novos saques do FGTS. Da mesma forma que as anteriores, não representa qualquer nova 

mobilização de recursos financeiros. Neste mesmo dia foi anunciada a quarta medida que 

trata do aporte de R$ 3 bilhões para o programa Bolsa Família visando atenuar a longa lista 

de espera para receber o benefício por parte das famílias cadastradas, lista esta que 

decorreu dos cortes orçamentários verificados no programa no exercício de 2019. Registre-

se que esta é a única ação que aportou novos recursos orçamentários, ou seja, de toda a 

encenação feita pelas autoridades econômicas durante o lançamento dessas ações, menos 

de 2% do total corresponde a novos gastos por parte do governo federal. Apenas em 

25/03/2020 foi editada uma MP que liberou R$ 3 bilhões como crédito extraordinário para 

o Ministério da Cidadania para o Programa BF visando incorporar 1,2 milhões de famílias 

que estavam na lista de espera do Cadastro Único. Mas não foi possível encontrar qualquer 

encaminhamento relativo à antecipação das parcelas do décimo terceiro dos aposentados e 
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pensionistas do INSS. Esses fatos, além de caracterizar a letargia da equipe econômica em 

implementar grande parte das medidas anuncias, revelam também que muitas delas sequer 

saíram do papel. 

No dia 18/03/2020, o ministro da economia anunciou um voucher de R$ 200,00 por 

mês até três meses aos trabalhadores informais, prevendo um gasto de R$ 5 bilhões ao 

mês. Após tal proposta sofrer muitas críticas devido ao valor ser extremamente baixo, em 

25.03.20 o governo sinalizou com a possibilidade de elevar o mesmo para R$ 300,00. A 

partir daí a Câmara dos Deputados assumiu a condução desse processo e formulou um 

novo projeto que inicialmente previa um valor de R$ 500,00. Após muitas negociações 

com a oposição, que defendia a proposta de um salário mínimo, e com o próprio governo, 

chegou-se ao consenso e aprovou-se, no dia 26.03.20, o projeto de Auxílio Emergencial no 

valor de R$ 600,00 por um período de até três meses, sendo que em alguns casos esse valor 

poderá chegar até R$ 1.200,00. Para se beneficiar do programa, cada candidato deverá 

cumprir uma das seguintes condições: i) ser trabalhador informal e estar inscrito no 

Cadastro Único para programa sociais do Governo Federal; ii) exercer atividade na 

condição de Microempreendedor Individual (MEI); iii) ser contribuinte individual ou 

facultativo do Regime Geral de Previdência social (RGPS); iv) cumprir o requisito da 

renda média até 20/03/2020. Para ter acesso aos recursos do programa, a pessoa deverá 

cumprir, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos: i) ser maior de 18 anos; ii) não ter 

emprego formal; iii) não receber benefício previdenciário, seguro desemprego e nem 

participar de programas de transferência de renda, exceto o Bolsa Família; iv) deter renda 

pessoal até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três 

salários mínimos (R$ 3.135,00); v) não ter recebido rendimentos tributáveis, no ano de 

2018, acima de R$ 28.559,70. Além disso, foram definidas mais algumas regras: i) a 

mulher que for mãe e chefe de família poderá receber R$ 1.200,00 por mês; ii) o 

pagamento é limitado a duas pessoas por família; iii) aos beneficiários do Bolsa Família 

permite-se substituir temporariamente esse benefício pelo Auxílio Emergencial se este for 

maior que os valores mensais do Bolsa Família. Tal projeto foi imediatamente aprovado 

também no Senado Federal e encaminhado ao Executivo para ser sancionado ainda em 

30/03/2020. Registre-se que o Presidente da República levou três dias para sancionar tal 

projeto e as equipes dos Ministérios da Cidadania e da Economia levaram mais sete dias 
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para implementar o programa. Finalmente em 07/04/2020, começaram a ser feitos os 

primeiros pagamentos, ficando evidente mais uma lentidão do governo federal em atender 

camadas expressivas da sociedade que estavam sendo duramente afetadas pelas medidas 

restritivas adotadas para frear a expansão da COVID-19. 

Somente no dia 08/04/2020, (quase um mês após o anúncio) o governo publicou a 

MP 946 permitindo novos saques do FGTS a partir de 15 de junho até dezembro de 2020, 

sendo que cada pessoa terá direito a sacar o valor de um salário mínimo (R$ 1.045,00). 

Com isso, o governo espera injetar mais R$ 34 bilhões na economia. Deste total, R$ 20 

bilhões dizem respeito à valores que estão parados no Fundo PIS-PASEP e R$ 14 bilhões 

derivados do saque imediato aprovado ainda em 2019. Ou seja, tudo se resume a recursos 

que já estavam programados e/ou existentes, não caracterizando aportes de novos gastos 

governamentais na economia, como sempre o governo faz questão de ressaltar. Registre-se 

que tal MP também transferiu o patrimônio do PIS-PASEP para o FGTS, apenas 

resguardando que o patrimônio individual desses fundos de recursos fica preservado. 

Ainda no dia 08/04/2020, o Governo Federal publicou uma MP isentndo os 

consumidores de baixa renda do pagamento das contas de luz para todos aqueles que 

consumirem até 220 kWh e que já estejam cadastrados na Tarifa Social. Esses 

consumidores terão desconto de 100% por um período de três meses (abril, maio e junho). 

O montante de recursos previsto para esta atividade será de R$ 900 milhões e se originam 

da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Registre-se que toda MP tem validade 

imediata, porém o Congresso nacional precisa aprová-la em até 120 dias da data de sua 

publicação. 

No dia 10/04/2020, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) regulamentou os 

procedimentos sobre o processo de antecipação do auxílio-doença aprovado recentemente 

pelo Congresso Nacional, por meio da Lei nº 13.982, como mais uma das medidas de 

combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A referida lei estabeleceu a 

antecipação de um salário mínimo para os requerentes do benefício por um período de três 

meses ou até a realização da perícia médica. A solicitação pode ser feita pela internet por 

parte dos trabalhadores que se encontram na fila aguardando a liberação do benefício 

mediante o envio do atestado médico, considerando-se que o atendimento presencial nas 

agências do INSS está suspenso. 
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2.4 AÇÕES ANUNCIADAS NAS ESFERAS FISCAL E TRIBUTÁRIA 

No 12/03/2020, foram anunciadas duas medidas nesta esfera: redução tarifária nas 

importações de produtos médicos destinados ao combate da epidemia do novo coronavírus 

e redução do teto dos juros dos empréstimos consignados do INSS. 

Em 16/03/2020, o governo anunciou uma redução de 50% nas alíquotas de 

contribuição do chamado Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat e Senar), cujo 

objetivo é desonerar a folha de pagamento das empresas visando manter o emprego. Com 

essa medida, o governo espera economizar R$ 2 bilhões. A exceção, neste caso, é o Sebrae 

que terá de destinar ao fundo de aval das micro e pequenas empresas 50% do adicional de 

contribuição previsto em lei. Registre-se que tal anúncio só foi efetivado no dia 31.03.20 

por meio da MP 932, o que comprova a letargia da equipe econômica entre o anúncio de 

algumas medidas e suas implementações efetivas. 

 No dia 18/03/2020, o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou, por um prazo 

de seis meses, o pagamento dos tributos federais contemplados pelo Simples Nacional, 

destacando-se que tal medida também contempla os Microempreendedores Individuais 

(MEI). Apenas ressalvando-se que essa medida não se aplica aos tributos relativos ao mês 

de fevereiro, cujo pagamento deveria ser feito até o dia 20/03/20. Desta forma, o período 

de incidência dos tributos relativos ao mês de março de 2020, cujo pagamento deveria ser 

feito até dia 20/04/2020, agora poderá ser pago em 20/10/2020. E assim sucessivamente. 

 Ainda no dia 18/03/2,0 o governo anunciou um conjunto de medidas de apoio às 

empresas aéreas para evitar que esse tipo de serviços deixe de ser ofertado, bem como 

evitar a quebra das próprias empresas, uma vez que a queda na demanda foi imediata. Para 

tanto, ficou definido que essas empresas terão prazo de até doze meses para fazer o 

reembolso aos passageiros do valor dos tickets de viagens que foram canceladas devido à 

epidemia provocada pelo novo coronavírus. Além disso, foi adiado o pagamento das tarifas 

de navegação aérea que venciam nos meses de março, abril, maio e junho para os meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Também foi adiado até 

dezembro o pagamento das contribuições fixas e variáveis dos contratos relativas ao direito 

de exploração de um bem público (pagamento de outorga). Por fim, a Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) informou na mesma data que não irá punir até o mês de outubro de 

2020 as empresas aéreas que descumprirem as frequências dos horários de pousos e 
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decolagens nos aeroportos. Não foi possível verificar se a demanda das empresas de não 

recolhimento, por um período de três meses, do PIS-Cofins e das contribuições 

previdenciárias foi aceita pelo governo, uma vez que nesse dia (18/03) representantes da 

equipe econômica apenas afirmaram que essa última demanda iria ser rediscutida em um 

momento seguinte em que seriam definidos novos auxílios às companhias aéreas. Uma das 

medidas mais criticadas neste caso, foi o longo prazo para a devolução do dinheiro aos 

passageiros que iriam viajar e que agora não vão mais, mas que só receberão o valor num 

período posterior. Mirian Leitão, em artigo no Jornal O Globo no dia 19/03/20, assim se 

manifestou: “o governo não pode definir ajuda ao setor da aviação com dinheiro alheio. 

Uma coisa é o governo abrir mão de impostos temporariamente. Outra, bem diferente, é o 

governo interferir no mercado e atrasar o reembolso do dinheiro que deveria ser pago pelas 

empresas aos consumidores”. 

 No dia 24/03/2020, a Receita Federal prorrogou a validade de certidões negativas 

de débitos (CND) e das certidões positivas com efeitos de negativas (CNEND) relativas à 

créditos tributários federais e dívida ativa da união. Tal decisão incide apenas sobre 

certidões já emitidas e que ainda estavam com prazo de validade adequado. 

No dia 31/03/2020, num acordo com as indústrias farmacêuticas, o governo 

anunciou o adiamento do reajuste anual dos remédios por um período de dois meses. O 

reajuste deveria ser de 4% e estava programado para entrar em vigor no dia 01/04/2020. 

Após esse anúncio por parte do governo, o sindicato da indústria de produtos 

farmacêuticos (Sindusfarma), integrado por mais de 400 empresas nacionais e 

multinacionais, informou que não foi consultado sobre o assunto. Resta saber se essa 

medida de fato terá algum efeito prático no montante de recursos mobilizados pelo 

governo federal para enfrentar a pandemia. 

Ainda no dia 31/03/2020, foi publicada no DOU circular da CEF que autorizou o 

adiamento, por parte dos empregadores, do depósito do FGTS relativo aos meses de março, 

abril e maio de 2020. Esses valores deverão começar a ser pagos a partir do mês de julho, 

podendo ser parcelados até o mês de dezembro de 2020. 

No dia 01/04/2020, a Secretaria da Receita Federal anunciou a prorrogação de 

prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa física por 60 dias. Com 

isso, o prazo, antes estipulado para o dia 30/04/2020, agora terá como data limite o dia 
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30/06/2020. Resta saber quando será o novo prazo de restituição do primeiro lote, previsto 

inicialmente para o final de maio. Até dia 31/03/2020 o governo já tinha recebido 8 

milhões de declarações das 32 milhões esperadas, o que correspondia a aproximadamente 

25% do total. 

Ainda no dia 01/04/2020, o governo reduziu para zero o Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF), cujo patamar estava em 3%. Tal redução será válida para o período 

entre abril e junho e tem como objetivo desonerar os custos das operações de crédito, 

especialmente ao setor empresarial. 

 No dia 03/04/2020, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução número 28 

que reduz temporariamente a zero as tarifas de importação de produtos hospitalares 

necessários ao combate da COVID-19. A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), que já 

havia reduzido para zero as tarifas de importação de álcool etílico e imunoglobulina 

(Resolução n. 22, de 25/03/2020), ampliou a lista de produtos com redução tarifária: 

tecidos para fabricação de máscaras, suporte para circuitos respiratórios, válvulas de 

ventiladores pulmonares, baterias e cartão de memórias. 

2.5 AÇÕES ANUNCIADAS PELO BACEN NA ESFERA MONETÁRIA 

 Na esfera da política monetária sistematizamos um conjunto de ações anunciadas 

pela autoridade monetária, as quais normalmente ocorreram em paralelo aos anúncios das 

demais medidas por parte do ministério da economia, revelando um certo distanciamento 

entre essas duas esferas governamentais, fato que remete ao ponto inicial de nossas 

análises, ou seja, a falta de um plano global de ações articulado e organizado enquanto uma 

estratégia geral de enfrentamento da crise econômica. Com isso, restou-nos fazer um 

mapeamento das principais ações que foram sendo anunciadas ao longo do período 

considerado. 

Em 16/03/2020, o Conselho Monetário Nacional (CMN) reuniu-se 

extraordinariamente e adotou duas ações propostas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) 

visando facilitar a renegociação de dívidas por parte de empresas e pessoas físicas. A 

primeira medida dispensa os bancos de aumentar o provisionamento no caso de 

renegociação de operações de crédito a ser realizada nos próximos seis meses. Já a segunda 

medida aumenta a capacidade de utilização de capital dos bancos para que tenham 

melhores condições de realizar possíveis renegociações de dívidas. 



19  |   Texto para Discussão - NECAT 

 

No dia 23/03/2020, o presidente do Banco Central do Brasil (BACEN) anunciou 

um conjunto de medidas visando aumentar a liquidez do sistema financeiro nacional e, 

com isso, procurar induzir o aumento no volume de crédito disponível na economia via 

sistema bancário privado. Para tanto, adotou-se as seguintes medidas: 

 i) redução do depósito compulsório dos bancos (parcela dos depósitos que os 

bancos são obrigados a manter em reservas) de 25% para 17%, percentual que já havia sido 

reduzido de 31% para 25% no mês de fevereiro de 2020; 

 ii) Concessão de empréstimos, por parte do BACEN, tendo como garantia títulos de 

dívidas de empresas privadas; 

iii) Flexibilização nas Letras de Crédito do Agronegócio (LCA);  

 iv) Aumento do limite de recompra de letras financeiras (títulos de renda fixa 

emitidos por instituições financeiras) de 5% para 20%; 

 v) Novo Depósito a Prazo com Garantia Especial (NDPGE) para os bancos manter 

liquidez com garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC); 

 vi) Proteção aos bancos em caso de desvalorização cambial não deduzindo 

impostos de operações com overhedge (quando banco se protege do risco com volume 

acima do necessário), dando maior folga de capital aos bancos. 

 Além disso, informou-se que firmado acordo entre o BACEN e o Federal Reserve 

(EUA) que garantirá provisão de liquidez em dólares em até US$ 60 bilhões, caso o Brasil 

necessite. 

 Em 07/04/2020, o BACEN passou a ofertar uma Linha Temporária Especial de 

Liquidez (LTEL) para garantir o funcionamento do mercado de crédito. Ao emitir essas 

letras, os bancos poderão tomar recursos emprestados no Banco Central (BC) em troca de 

garantias das suas carteiras de crédito. 

2.6 AÇÕES ANUNCIADAS PELOS BANCOS PÚBLICOS 

Dado o caráter essencial que os bancos públicos brasileiros podem desempenhar 

durante uma crise econômica, independentemente de sua origem, neste item vamos 

procurar sistematizar as principais ações anunciadas por cada uma dessas instituições ao 

longo do período considerado. Diferentemente dos itens anteriores, neste procuramos 

registrar todos os volumes de recursos anunciados visando captar o alcance das ações dos 
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bancos públicos no processo de enfrentamento da crise econômica decorrente do novo 

coronavírus. 

2.6.1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

No dia 22/03/2020, o BNDES anunciou um pacote de medidas emergenciais por 

conta do corona, totalizando R$ 55 bilhões, distribuídos da seguinte forma: i) transferência 

de recursos do Fundo PIS-PASEP para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), no valor de R$ 20 bilhões; ii) suspensão temporária de pagamentos de parcelas de 

financiamentos diretos para empresas no valor de R$ 19 bilhões; iii) suspensão temporária 

de pagamentos de parcelas de financiamentos indiretos para empresas no valor de R$ 11 

bilhões; iv) ampliação do crédito para pequenas e médias empresas (MPMEs), por meio 

dos bancos parceiros, no valor de R$ 5 bilhões. Nota-se que das quatro 4 medidas 

anunciadas, apenas uma delas é realmente uma expansão na linha de créditos no valor de 5 

bilhões, sendo que contemplará empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 

300 milhões, ao passo que o limite de crédito por beneficiário ao ano será entre R$ 10 

milhões e R$ 70 milhões. Todas as demais medidas anunciadas, na verdade são apenas 

realocações de recursos. Destaca-se que várias dessas medidas foram repetidas em 

anúncios posteriores. 

No dia 27/03/2020, foram anunciadas mais algumas medidas, sendo que uma delas 

diz respeito à uma linha de crédito específica de R$ 2 bilhões para financiar empresas que 

produzam equipamentos hospitalares (monitores, ventiladores e máscaras cirúrgicas). A 

outra medida se refere ao adiamento do pagamento de empréstimos junto ao BNDES por 

um período de seis meses, o mesmo valendo também para empresas com financiamentos 

indiretos. Na verdade, grande parte de mais este anúncio espalhafatoso dizia respeito à 

refinanciamentos de empréstimos, não implicando em aportes de novos recursos, exceto o 

caso do apoio às empresas que queiram produzir equipamentos hospitalares, ou seja, uma 

mera intenção. 

No dia 29/03/2020, o Presidente do BNDES anunciou a intenção de auxiliar as 

empresas aéreas, ainda no mês de abril, com uma linha de financiamento sem subsídios 

exclusiva para as companhias brasileiras. Até o presente momento não encontramos 

nenhum documento que comprove o encaminhamento efetiva de mais essa “notícia”. 
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No dia 07/04/2020, foi anunciada a liberação dos recursos para o Programa 

Emergencial de Suporte a Empregos destinada exclusivamente para a folha de pagamento 

de pequenas e médias empresas. Segundo o porta voz do banco, em dois meses serão 

disponibilizados R$ 40 bilhões, sendo que deste total, R$ 34 bilhões terão origem no 

Tesouro Nacional, enquanto o restante será recursos próprio do BNDES. 

2.6.2 Caixa Econômica Federal (CEF) 

No dia 13/03/2020, a CEF anunciou sua participação nas medidas anunciadas pela 

equipe econômica do Governo Federal. Para tanto, informou que estaria disponibilizando 

R$ 40 bilhões para capital de giro de pequenas e médias empresas, além de empresas que 

atuam especificamente no ramo imobiliário. Além disso, informou que mais R$ 30 bilhões 

seriam destinados à compra de carteiras de pequenos e médios bancos, que atuam nos 

segmentos de consignado e automóveis. Por fim, anunciou a disponibilidade de R$ 5 

bilhões para o financiamento da produção agrícola. 

No dia 19/03/2020, a CEF anunciou um pacote mais robusto de medidas, com 

ações específicas em várias frentes. Para as pessoas físicas houve redução das taxas de 

juros de crédito pessoal, com adiamento de pagamento de prestações por dois meses, além 

de disponibilizar gratuitamente o cartão virtual de débito para mais de 100 milhões de 

correntistas e poupadores. Para as empresas, além da redução de 45% da taxa de juros às 

micro e pequena empresas, foi autorizada uma carência de 60 dias nas operações 

parceladas de capital de giro dessas empresas, bem como a disponibilização de linhas de 

crédito especiais com até seis meses de carência para empresas dos setores do comércio e 

de prestação de serviços. Também foi anunciada a liberação de R$ 3 bilhões para as Santas 

Casas e Hospitais Filantrópicos que prestam serviço ao SUS, para reestruturação de dívidas 

e novos recursos. 

 No dia 26/03/2020, a CEF anunciou novas medidas: i) Reforço de R$ 33 bilhões no 

volume de recursos anunciado em 13.03.20, totalizando R$ 111 bilhões, com as seguintes 

alterações: capital de giro passou de R$ 40 bilhões para R$ 60 bilhões; compra de carteiras 

passou de R$ 30 bilhões para R$ 40 bilhões; credito destinado a Santa Casa e Hospitais 

Filantrópicos passou de R$ 3 bilhões para R$ 5 bilhões; crédito agrícola passou de R$ 5 

bilhões para R$ 6 bilhões; ii) Novas Reduções das Taxas de Juros; iii) Aumento da Pausa 

do Pagamento para três meses. 
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 No dia 09/04/2020, a CEF anunciou novas medidas dando continuidade às ações 

que vem desenvolvendo junto ao governo federal visando mitigar os impactos da crise 

provocada pelo novo coronavírus. Neste dia foi anunciado mais um pacote específico para 

o setor de crédito imobiliário envolvendo aproximadamente R$ 43 bilhões, montante que 

se soma aos recursos já anunciados no mês de março, o que eleva o valor total de recursos 

nesta esfera para mais de R$ 150 bilhões. Essas medidas, segundo a presidência da 

instituição, entrarão em vigor a partir de 13/04/2020 e irão beneficiar pessoas físicas e 

jurídicas 

2.6.3 Banco do Brasil (BB) 

Em 18/03/2020, o BB anunciou a disponibilização de R$ 100 bilhões para reforçar 

suas linhas de crédito voltadas para pessoas físicas, empresas, agronegócio, além de 

recursos destinados a investimentos e compra de suprimentos na área de saúde por 

prefeituras e governos. Do total, R$ 24 bilhões são destinados a pessoas físicas, R$ 48 

bilhões são para empresas, R$ 25 bilhões para o agronegócio e R$ 3 bilhões para 

administrações públicas municipais e estaduais. Os recursos irão reforçar as linhas de 

crédito já existentes, principalmente as voltadas para crédito pessoal e capital de giro.  

 Em 01/04/2020, o Banco do Brasil anunciou um reforço de mais R$ 18 bilhões em 

suas linhas de crédito para pessoas físicas. Esse reforço ocorreu nas linhas de crédito 

consignado, crédito salário e crédito automático, sendo que os recursos podem ser 

contratados por todos os clientes que possuam limite de crédito definido no BB para essas 

linhas.  

Na verdade, essas ações nem sequer deveriam ser consideradas – como vem 

fazendo o governo – como parte de um pacote de medidas específicas para o 

enfrentamento da crise, uma vez que apenas ampliam o volume de recursos na sua carteira 

de crédito, sem qualquer alteração na forma de oferta desses recursos. 

2.7 AÇÕES ANUNCIADAS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAIS 

 No dia 19/03/2020, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e 

Distrito Federal (COMSEFAZ) solicitou R$ 15,66 bilhões mensais para as unidades 

federativas enfrentar os problemas decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Grande 

parte desse montante solicitado era para compensar a queda de receitas dos estados em 
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função da desaceleração das atividades econômicas, enquanto uma parte bem menor era 

para ser usada na implementação das ações emergenciais na esfera da saúde. No dia 

20/03/2020, O Secretário Especial Da Fazenda do Ministério da Economia informou que o 

governo não iria atender ao pleito do CONSEFAZ.  

No dia 23/03/2020, o governo anunciou um pacote de ajuda aos estados e 

municípios da ordem de R$ 88,2 bilhões com o objetivo de fortalecer as estruturas das 

unidades federativas para enfrentar melhor os problemas causados pela pandemia do novo 

coronavírus. Tal transferência de recursos, segundo o governo, se daria mediante a emissão 

de duas MPs. O montante total foi discriminado pelo governo da seguinte forma: R$ 8 

bilhões para gastos com saúde; R$ 2 bilhões para gastos com assistência social; R$ 16 

bilhões para recomposição de fundos de participação de estados e municípios; R$ 12,6 

bilhões referentes à suspensão das dívidas dos estados com a união; R$ 9,9 bilhões para 

renegociação de dívidas de estados e municípios com bancos. O restante seria destinado 

para operações com facilitações de crédito. Com relação à suspensão do pagamento das 

dívidas dos estados com a união o que se viu até o presente momento foram decisões 

judiciais em prol de diversos estados deferidas pela Suprema Corte, uma vez que não 

houve o encaminhamento desse assunto por parte do poder executivo. Da mesma forma, 

não parece ter ocorrido qualquer tipo de renegociação das dívidas entre o poder executivo 

central e as unidades federativas. O único encaminhamento dessas promessas diz respeito à 

emissão de uma MP no dia 03.04.20 que repassou R$ 16 bilhões aos estados e municípios, 

montante provavelmente destinado para recomposição do fundo de participação dos 

estados e municípios. Com isso, fica mais uma vez evidente o grande gap que existe entre 

as medidas anunciadas e o que efetivamente está sendo feito pelo poder executivo central, 

especialmente pelo ministério da economia 

2.8 AÇÕES ANUNCIADAS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAIS 

 No dia 16/03/2020, foi anunciado o destino de R$ 4,5 bilhões do Fundo do DPVAT 

para o SUS visando equipar melhor o sistema de saúde para o enfrentamento da epidemia. 

No dia 17/03/2020, o IBGE anunciou o adiamento do Censo Demográfico de 2020 

para o ano de 2021, inclusive suspendendo o concurso de recenseadores. Os recursos para 

esta rubrica, da ordem de R$ 2,3 bilhões, poderão ser destinados para o ministério da saúde 

visando a implantação de ações de combate aos impactos do novo coronavírus. 
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No dia 20/03/2020, o Senado Federal aprovou solicitação do Executivo Federal de 

reconhecimento de “Estado de Calamidade Pública”, pedido que também havia sido 

aprovado pela Câmara dos Deputados no dia anterior. Com isso, o déficit fiscal previsto no 

orçamento de 2020 da ordem de R$ 124,1 bilhões não necessita mais ser cumprido, ao 

mesmo tempo em que o governo federal poderá ampliar o gasto público com ações que 

visem o combate à pandemia do novo coronavírus. A decisão entrou em vigor 

imediatamente após ter sido encerrada a votação, com publicação de edição extra do Diário 

Oficial da União (DOU). 

No dia 25/03/2020, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) proibiu que as 

empresas de energia cortem o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. 

Ainda no mês de março de 2020, o Presidente da República anunciou que estava 

destinando R$ 8 bilhões para emendas parlamentares destinadas ao combate do novo 

coronavírus. Foi constatado que até a data de 10/04/2020 apenas R$ 1,4 bilhões tinham 

destino definido e que somente R$ 119 milhões tinham sido efetivamente encaminhados. 

Inicialmente a Secretaria de Governo da Presidência da República – órgão responsável por 

esses pagamentos – tinha informado que esses pagamentos seriam realizados até o final do 

mês de março, o que não ocorreu. Enquanto isso, centenas de prefeitos estão aguardando a 

liberação de recursos para definir algumas ações voltadas ao combate da pandemia atual. 

No dia 08/04/2020, o governo publicou uma MP que dispensa empresas dos setores 

de turismo (hotéis, pousadas, etc.) Cultura (artistas, cinemas, teatros, etc.) e Lazer (sites de 

ingressos, centros comerciais e de convenções, etc.) de fazer o reembolso imediato de 

serviços e/ou atividades que foram canceladas em função da pandemia do novo 

coronavírus. A MP permite que, no lugar da devolução do dinheiro, uma das três opções 

que seguem devem ser observadas: i) remarcar os serviços, reservas ou eventos que foram 

cancelados; ii) disponibilizar crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços 

da mesma empresa; iii) firmar algum outro tipo de acordo com o consumidor. Como o 

estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso Nacional prevê que os efeitos do 

quadro atual durem até dezembro de 2020, os serviços prestados poderão ser realizados até 

dezembro de 2021. Caso haja acordo entre as partes e ocorrer reembolso, este deverá ser 

feito em até um ano após o fim da pandemia, sendo que os valores deverão sofrer correção 

inflacionária. Especificamente em relação aos artistas contratados até a data da MP e que 
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tiveram eventos cancelados, não há necessidade de devolução do cachê ou outro valor 

recebido, desde que o evento tenha sido remarcado para uma data futura 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O alvorecer da terceira década do presente século colocou toda a sociedade mundial 

diante de uma nova crise econômica, cujo epicentro é totalmente diferente das crises 

anteriores, uma vez que agora são as consequências da pandemia do novo coronavírus que 

estão atingindo praticamente todos os países no mundo e impactando negativamente a 

economia em escala global. No momento em que todas as sociedades estão enfrentando 

uma crise sanitária de proporção catastrófica que, além ceifar vidas em todos os lugares, 

tem causado impactos negativos na economia de todos os países, já se sabe que os efeitos 

econômicos da COVID-19 não serão de curta duração (3 a 4 meses como vinha sendo dito 

pelo ministro da economia do Brasil) e que seus impactos poderão destruir a estrutura 

econômica de um país, caso os governos não adotem medidas efetivas para enfrentar essa 

nova realidade. 

A doença COVID-19 até poderá ser controlada por um período de tempo curto, 

todavia a crise econômica dela decorrente será profunda e provocará uma desaceleração na 

economia mundial no primeiro semestre de 2020 de proporções ainda imensuráveis. O 

mais provável é que a parada da economia mundial neste início de ano colocará o mundo 

mais uma vez diante de um processo recessivo de maior envergadura comparativamente à 

crise financeira de 2008-2009, e que seu tempo de recuperação será gradual e dependerá, 

fundamentalmente, das políticas que cada país está adotando neste momento. 

Projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao final de 2019 indicavam um 

crescimento da economia mundial para 2020 da ordem de 3,4%. Na data de 14/04/2020, o 

FMI lançou o documento Panorama da Economia Mundial e, diante da crise da COVID-

19, projetou um cenário econômico sombrio para esse ano, uma vez que a retração 

esperada se situa no patamar de 3%, ou seja, haverá uma queda de 6% em relação à 

projeção elaborada em 2019. Já no caso do Brasil, ao final de 2019 o FMI projetou um 

crescimento de 2% para o ano de 2020. As informações de agora revelam um cenário de 

queda da ordem de 5,3%, o que significará um tombo de aproximadamente 7,3% em 

relação ao projetado no final de 2019. A conclusão geral do documento do FMI é que a 

recessão atual será a pior desde 1929. 
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Já o Banco Mundial (BM) lançou no dia 12/04 o documento “The economy in the 

time of COVID-19”, que analisa a situação econômica da América Latina e Caribe, 

procurando mensurar o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia de 25 

países. A conclusão geral é que o PIB da região no ano de 2020 irá sofrer uma redução de 

4,6%, enquanto o PIB do Brasil deverá sofrer uma retração de 5%. 

Neste sentido, essas instituições, além da OCDE e da ONU, entendem que os 

governos nacionais devem deixar de lado o discurso da austeridade fiscal e adotar medidas 

urgentes em duas direções: por um lado, conter a pandemia visando salvar vidas e, por 

outro, buscar estimular a economia para evitar o caos econômico e social. Sem dúvida, 

esse posicionamento mostra claramente ao mundo que o ideário econômico neoliberal que 

pautou as intervenções econômicas dessas mesmas instituições nas últimas quatro décadas 

está sendo fortemente questionado, ao mesmo tempo em que emerge novamente a 

importância do Estado enquanto agente decisivo para implementar políticas que sejam 

capazes de reaquecer as atividades econômicas. 

Todos sabemos que a economia brasileira, em particular, já vinha capengando 

desde o ano de 2015, uma vez que indicadores básicos, como o PIB, apresentou uma taxa 

de crescimento negativa da ordem de 0,90% ao ano entre 2015 e 2019. Nesse período 

foram realizadas diversas reformas estruturais tratadas como se salvadoras da pátria fossem 

(limitação do teto de gastos públicos, reforma trabalhista, reforma da previdência, etc.), 

mas que na verdade pouco contribuíram até o momento, uma vez que ainda hoje o país 

convive com uma taxa de desemprego bastante elevada (quase 12 milhões de pessoas), 

bem como uma das piores taxas de investimento da economia nas últimas duas décadas.  

Uma economia nestas condições e sendo afetada diretamente pela crise decorrente 

do COVID-19 terá enormes desafios pela frente, especialmente em termos da solvência das 

empresas para que elas continuem funcionando; da manutenção dos níveis de emprego e de 

salários dos trabalhadores; e do atendimento governamental aos segmentos mais 

vulneráveis da população que, além de excluídos economicamente, estão mais expostos à 

própria epidemia. Infelizmente, não parece ser exatamente isso o que a área econômica do 

governo brasileiro está fazendo, uma vez que a maioria das medidas até agora anunciadas 

em conta gotas, além de ser tímidas e pouco eficientes para enfrentar as três dimensões 

acima expostas, estão demorando muito para serem implementadas.  
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Essa afirmação tem guarida em um conjunto de aspectos observados nas 

manifestações da equipe econômica ao longo do último mês, com destaque para: 

I) Ausência de um Plano Articulado de Ação 

De um modo geral, nota-se que o governo não tem um Plano de Ações organizado e 

articulado para amenizar os efeitos negativos da pandemia sobre as atividades econômicas. 

O que se viu até o momento foram anúncios bastantes espalhafatosos e a conta-gotas sobre 

volume de recursos, porém com poucos efeitos práticos, uma vez que os encaminhamentos 

para que de fato esses montantes anunciados cheguem aos agentes econômicos que mais 

necessitam (empresários e trabalhadores) normalmente são lentos ou até mesmo sequer 

ocorrem. Analistas de várias correntes teóricas foram unânimes em afirmar que, além dos 

primeiros pacotes de medidas serem tímidos e insuficientes para reverter o quadro 

recessivo que se avizinha, poderão ser pouco eficazes se não existir uma coordenação mais 

efetiva entre as esferas da saúde e da economia. 

De um modo geral, pode-se afirmar que não há um planejamento da política 

econômica, uma vez que está ocorrendo a adoção de medidas pontuais ad hoc e ao sabor de 

pressões setoriais. Neste caso específico, é importante registrar que toda a construção da 

política de emprego e salário presente na MP que regula a matéria obedeceu a lógica das 

propostas da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentada ao governo 

recentemente. Tal confederação, na verdade, viu a oportunidade para tentar fazer uma nova 

minirreforma trabalhista, com algumas propostas que transcendem o bom senso, porém 

sempre sustentadas no surrado argumento de que se estará “evitando demissões”, mas que 

na vida real representa “menos direitos para se manter os empregos”. 

Com isso, é nítida nas ações anunciadas a ausência de uma visão estratégica de 

enfrentamento da crise sustentada em medidas de longo alcance que sejam capazes de 

superar o processo recessivo que se avizinha e recuperar o crescimento econômico em 

patamares mais condizentes com a realidade da sociedade brasileira. Portanto, existe um 

grau elevado de certeza que o conjunto da obra até aqui anunciada será pouco efetiva para 

enfrentar os grandes desafios que a realidade global atual está apresentando.  

 

II) Timing para as ações anunciadas 
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Como vimos anteriormente, o cenário atual que prevê uma grande recessão 

mundial, já vinha se desenhando desde os primórdios do surgimento da COVID-19 na 

China ao final de 2019. A partir da transformação dessa doença em uma pandemia 

mundial, a grande maioria dos analistas internacionais – e também brasileiros – alertava 

para as consequências negativas da pandemia sobre os sistemas econômicos. Mais 

recentemente, ficou claro que haveria uma parada longa na economia mundial que, para 

alguns, será semelhante ou até maior que a grande depressão da década de 1930. 

Mesmo assim, o ministro da economia brasileira acreditava ser apenas uma 

turbulência passageira. Segundo ele, a economia do país era resiliente e estava com os 

fundamentos fiscais e com as reformas estruturantes em andamento, fatos que lhe daria 

condições de “furar essa onda”. Textualmente afirmou em 16/03/2020 que “o Brasil está 

começando uma reaceleração econômica, aí vem uma turbulência e ele tem condições de 

ultrapassar isso. São três ou quatro meses”. 

A partir dessa fala foram sendo desenhadas ações de política econômica para 

combater a crise com periodicidade para dois ou três meses, conforme pode ser observado 

na seção II deste texto, indicando que para o ministro da economia a grande recessão já 

anunciada era apenas uma “onda” que facilmente seria furada. Por outro lado, essa fala 

também minimiza o grave processo recessivo que já está em curso, ao tratá-lo apenas como 

uma “turbulência”.  

Esse comportamento levou diversos analistas a afirmar que o ministro da economia 

do Brasil tinha uma leitura equivocada sobre o contexto econômico global decorrente da 

crise provocada pelo novo coronavírus e, consequentemente, pouca noção sobre a 

gravidade do momento atual. Por exemplo, ainda no início de março de 2020 o jornal 

Financial Times – espaço cativo de divulgação das ideias econômicas neoliberais – já 

alertava que um processo recessivo estava em curso, podendo causar uma grande quebra de 

empresas e gerar mais desemprego. Pelo jeito, nem a isso os neoliberais tupiniquins, sob a 

batuta do atual ministro, se atentaram. 

Por fim, queremos crer que a pandemia não fez nenhum acordo com o ministro 

brasileiro para durar três ou quatro meses, isto porque quanto mais ela durar, maior serão 

os custos econômicos e sociais, especialmente em termos de vidas ceifadas. Daí a razão 
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para se compreender que a duração e a dimensão da recessão são imprevisíveis, mesmo 

que os planos da equipe econômica continuam sendo de três meses. 

III) Anúncios espalhafatosos de valores aplicados 

Uma das formas comuns de iludir a população, sobretudo quando se tem meio de 

comunicações domesticados e se pratica um jornalismo econômico sem qualquer 

capacidade crítica, é divulgar informações que causam impactos. No caso específico das 

medidas econômicas anunciadas pelo governo atual, o que mais importava - e também 

mais se discutia – era o volume global de recursos que estava sendo disponibilizado para 

combater os efeitos negativos sobre a economia causados pelo novo coronavírus e não o 

conteúdo e as possibilidades das medidas adotadas. O ministro da economia, mesmo que 

atrasadamente, passou a se utilizar muito desse pretexto ultimamente. Suas últimas falas 

públicas foram pautadas pela ideia dos bilhões, chegando ao cúmulo de afirmar nas últimas 

entrevistas que o governo já disponibilizou mais de R$ 800 bilhões para combater a 

pandemia. 

Na maior parte deste texto optamos por não ficar divulgando cifras bilionárias de 

anúncios como faz a maior parte dos meios de comunicação. Somente em alguns casos 

específicos, particularmente no caso dos bancos públicos, mostramos os valores porque 

eles serão úteis para os comentários específicos que serão feitos. Como exemplo que 

justifica essa escolha, indicamos o primeiro pacote de medidas anunciado em 16/03/2020. 

Nele está indicado um montante de gasto de R$ 148,7 bilhões que, no decorrer do 

processo, foi sendo somado a outros gastos anunciados para se chegar ao tal de R$ 800 

bilhões do ministro. Todavia, quando se analisa o primeiro pacote percebe-se claramente 

que praticamente não há nenhum recurso novo, uma vez que a maioria das medidas diz 

respeito à antecipação de gastos orçamentários previstos no Orçamento Geral da União 

aprovado para o exercício de 2020. E assim também ocorreu com diversos outros anúncios 

espalhafatosos de volumes de recursos, o que permite afirmar que até o momento o 

governo federal não mobilizou sequer 50% do volume total anunciado. 

IV) Letargia na implementação das medidas anunciadas 

Ao longo do último mês ficou patente o gap entre o anúncio espalhafatoso de 

medidas econômicas e a implementação efetiva das mesmas. Esse procedimento, na 

prática, contribuiu para agravar ainda mais uma situação social que já era precária, 
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considerando-se que entre 2015 e 2017 o país enfrentou uma grave crise econômica, cujos 

rastros mais visíveis foram a expansão elevada do desemprego e de desestruturação do 

mercado de trabalho, aliada à expansão da pobreza em percentuais elevados. 

Diante de um arsenal de casos que mostram com clareza essa letargia, escolhemos 

como exemplo o Programa de Auxílio Emergencial destinado aos trabalhadores informais 

e aos microempreendedores individuais aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, 

após uma forte mobilização de suas bancadas de deputados diante do valor irrisório de R$ 

200,00 proposto inicialmente pelo governo. Em função dessa movimentação dos 

parlamentares, se chegou a um valor consensual de R$ 600,00 a ser pago durante três 

meses. Todavia, após essa aprovação, o ministro da economia, alegando um problema 

técnico que não existia, afirmou que o pagamento só poderia ser feito após a aprovação de 

uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que especificasse a fonte de recursos 

porque, em suas palavras, “o dinheiro não cai do céu e depende de uma mudança na 

legislação do país”. Por isso, inicialmente informou-se que os primeiros pagamentos 

deveriam ocorrer somente a partir do dia 16/04/2020, quando normalmente são pagos os 

benefícios do Programa Bolsa Família. 

Logo se verificou que essa afirmação do ministro não tinha nenhuma sustentação de 

ordem técnica e legal, uma vez que o governo já tinha sido atendido pelo STF em seu 

pedido de flexibilização das regras fiscais, ou seja, o STF já tinha autorizado o executivo a 

criar despesas específicas para conter a epidemia do novo coronavírus sem indicar a 

origem das receitas, conforme preconizado pela LRF e LDO. Portanto, bastava apenas o 

governo editar uma simples MP de crédito para realizar os pagamentos dos benefícios 

aprovados pelo Congresso Nacional. 

Diante de duras críticas destinadas à equipe econômica e ao próprio governo por 

parte de integrantes do poder legislativo, do poder judiciário e também de representações 

da sociedade civil, o governo se mobilizou e, com mais de 10 dias de atraso, fez os 

primeiros pagamentos do referido auxílio. Esse fato nos fez lembrar de uma frase lapidar 

proferida pelo sociólogo Betinho (fundador do Ibase) em 1993: “Quem tem fome tem 

pressa”. Tal frase foi proferida naquele período em que se desenvolvia a Campanha 

Nacional contra a Fome e a Miséria, tendo em vista a forte exclusão social decorrente dos 

impactos negativos advindos do processo de implantação das políticas econômicas 
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neoliberais pelo Governo Collor no período entre 1990 e 1992. Naquela oportunidade, 

Betinho cunhou tal frase exatamente para cobrar agilidade do Governo Federal em relação 

às medidas anunciadas para combater tal flagelo social, porém não implementadas. 

V) A crença excessiva no credo econômico neoliberal continua 

O fato que mais chama atenção nesse mês marcado por ações da equipe econômica 

é que as mesmas ainda continuam sendo pautadas pelas ideias dogmáticas neoliberais que 

rejeitam uma ação mais robusta do Estado, via expansão dos gastos públicos, conduta esta 

que condiz com a cartilha do “estado mínimo”. Na verdade, esse comportamento vai 

exatamente na contramão de tudo o que vem sendo feito na maioria dos países também 

afetados pelo novo coronavírus. Nesses casos, verifica-se que é exatamente a máquina do 

Estado que tem se transformado no ente que define e lidera as ações e estratégias, tanto de 

combate à doença como de proteção aos sistemas econômicos. 

De fato, a realidade brasileira atual está chamando esses dogmáticos neoliberais a 

um banho de realidade, uma vez que a maioria deles ainda continua defendendo essa 

cartilha neoliberal mesmo durante a eclosão da crise. Muitos ainda procuram se justificar 

por meio do surrado argumento de que o Estado está quebrado e que não há recursos para 

qualquer ação mais robusta. Na verdade, essa retórica neoliberal já vem desde o 

impeachment de 2016 quando se passou a apostar que a austeridade fiscal e as reformas 

estruturais iriam estabilizar e expandir as atividades econômicas. Para tanto, lançou-se mão 

de um conjunto de reformas, sendo que a cada uma que era aprovada, apostava-se que a 

próxima iria salvar a economia. Neste diapasão foram aprovadas a Emenda Constitucional 

95/2016 (PEC do Teto dos gastos), a reforma trabalhista, a reforma da previdência, todavia 

o resultado foi um crescimento pífio da economia no ano de 2019. Nessa agenda, ganhou 

espaço para o ano de 2020 mais duas propostas de reformas: a administrativa e a tributária. 

Por mais que nesses últimos quatro anos não se reativou a atividade econômica, ao mesmo 

tempo em que as desigualdades sociais se expandiram, a narrativa das reformas continua 

como assunto central na estratégia do ministro da economia para fazer frente aos impactos 

do novo coronavírus. 

Decorrem desse discurso medíocre os limites das ações econômicas atuais e a 

própria letargia na forma de implementação. Mas a preocupação do ministro neoliberal não 

parece ser com esses aspectos, dada a sua preocupação constante em acalmar o mercado 
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financeiro, conforme atestam suas diversas conferências eletrônicas com especuladores 

desse mercado representados pela XP Investimentos. No dia 29/03/2020, por exemplo, em 

conferência eletrônica com o pessoal dessa banda declarou textualmente: “vamos desviar 

transitoriamente um ano, vamos gastar bastante, mas no ano que vem voltamos à nossa 

mesma estratégia de sempre, com as reformas estruturantes”. 

Mais dois exemplos dessa crença irracional para se enfrentar a crise atual. Dias 

antes dessa conferência do ministro da economia, o secretário de Política Econômica 

Adolfo Sachsida, em conferência com a empresa de consultoria Necton, afirmou que 

nenhuma medida da equipe econômica iria além de 2020 e que todas as decisões seriam 

tomadas com calma, avaliando-se a temperatura de cada semana. Já o secretário do 

Tesouro Nacional Mansueto Almeida declarou que a pandemia não mudou o “pensamento 

da casa”, uma vez que a política fiscal expansionista neste ano não é a típica política 

Keynesiana de expansão do gasto e investimento público. É apenas transferência de renda 

num período mais crítico da crise e só. 

3.1 COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

I) Ações de apoio ao setor empresarial 

Ao longo desses trinta dias houve vários anúncios de medidas de apoio ao setor 

empresarial, sobretudo para as pequenas e médias empresa, tanto por parte da equipe do 

ministério da economia como da presidência do BNDES. Mas existe uma grande diferença 

entre os anúncios espalhafatosos de recursos e a realidade que esses setores estão 

enfrentando. Isto porque, nos últimos dias começaram a aparecer nos meios de 

comunicações declarações de empresários de vários setores que evidenciam o fracasso das 

medidas anunciadas. Dentre os principais entraves relatados, destacam-se: o custo elevado 

do crédito; demora para os recursos estarem disponíveis; burocracia excessiva para obter 

empréstimos; os recursos para financiamento da folha de pagamento não estão disponíveis, 

obrigando muitos a demitir parte dos funcionários; falta de informações do sistema 

bancário sobre linhas de crédito específicas disponibilizadas para enfrentar a crise; lista de 

documentos exigidos é atípica em relação ao período excepcional que está sendo 

vivenciado; etc. 
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Procurada por diversos meios de comunicação, a Federação Brasileira dos Bancos 

(FEBRABAN) reconheceu que as medidas anunciadas realmente ainda não chegaram a 

esses setores empresariais priorizados. E justificou os problemas em função do atraso na 

regulamentação das medidas anunciadas por parte do BACEN, mas garantiu que todos os 

bancos irão atender as condições anunciadas no caso específico do financiamento para 

folha de pagamento. 

Em síntese, a avaliação é que as medidas anunciadas pelo governo para esses 

setores empresarias, além de paliativas, não estão sendo viabilizadas pelo sistema bancário 

e financeiro. Esse fato nos mostra o quanto a falta de um plano global de ação e melhor 

articulado é decisiva neste momento de crise, uma vez que a sustentação das empresas 

também é uma condição fundamental para a sustentação dos empregos e dos salários. É 

exatamente nesta conexão que as medidas anunciadas falharam. O melhor teria sido o 

governo, via Tesouro Nacional, ter disponibilizado dinheiro diretamente a essas empresas 

porque elas certamente iriam garantir os empregos. Mas essa proposta esbarra na lógica 

que prevalece na cabeça da atual equipe econômica que somente sabe tocar música de uma 

única nota: o Estado não pode gastar. 

II) Ações específicas relativas ao emprego e salário 

Na esfera específica do emprego e do salário percebe-se a grande fragilidade das 

ações propostas pelo governo na famosa MP 936 editada em 02/04/2020 (já que a MP 927 

de 22/03/2020 sobre o mesmo assunto foi cancelada). Na essência, o único aceno da 

política econômica do governo foi: ou redução do salário ou suspensão temporária do 

contrato de trabalho. Todos sabemos que reduzir salários acaba causando impactos 

negativos diretos sobre a economia, uma vez que reduz o poder de compra das pessoas, 

implicando em redução da própria arrecadação tributária do governo e nas expectativas das 

empresas, que irão retrair ainda mais suas atividades produtivas. Portanto, a manutenção e 

expansão da atividade econômica somente ocorrerá quando o que está sendo colocado nela 

é maior do que está sendo tirado. Por isso, são necessárias novas injeções de recursos 

financeiros diretamente aos empresários para que mantenham suas atividades e, 

consequentemente, o nível de emprego.  

Mas a proposta do governo caminhou no sentido oposto, uma vez que preferiu 

utilizar os recursos do programa do seguro desemprego para bancar os custos das 
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suspensões temporárias de contratos de trabalho, além de cobrir o diferencial de percentual 

no caso de haver redução de jornada com redução proporcional de salário. E isso sendo 

feito num cenário extremamente delicado de funcionamento do mercado de trabalho, tendo 

em vista a elevada e persistente taxa de desemprego. 

Na essência, podemos afirmar que as ações nesta área não caminham no sentido de 

garantir empregos e salários, tendo em vista que o mecanismo do seguro desemprego para 

os casos de suspensão temporária contém perdas salariais embutidas, como já explicamos 

anteriormente. Não é ao acaso que este instrumento é o que está sendo fortemente utilizado 

pelos empresários que implementaram a nova política trabalhista, como está exposto no 

exemplo que segue.  

No dia 14/04/2020, as Lojas HAVAN, cujo proprietário é um dos mais fanáticos 

bolsonaristas do país, suspendeu o contrato de trabalho de 11 mil trabalhadores por um 

período de dois meses, o que representa 50% do total da mão de obra de sua empresa. 

Além de se vangloriar de ter sido um dos primeiros empresários a usar os benefícios da MP 

936/2020, deixou claro que 30% desse procedimento lhe é conveniente, já que o governo 

vai arcar com 70% dos salários desses trabalhadores. Avalia que a medida é boa porque 

não permite que esquerda desestabilize o Brasil. 

III) Ações destinadas aos segmentos sociais vulneráveis e outros segmentos sócias 

específicos 

Ao longo das últimas quatro décadas a política econômica esteve sob a vigência do 

credo econômico neoliberal. Na América Latina, e no Brasil em particular, ocorreu uma 

desestruturação dos mercados de trabalho com elevação brutal da informalidade, bem 

como uma expansão expressiva dos índices de pobreza e miséria. É a partir daí que 

surgiram, nos anos de 1990, os primeiros programas de transferência de renda como 

estratégia de políticas compensatórias. O Brasil, juntamente com o México, foram os 

pioneiros nesse processo, destacando-se como referência o programa Bolsa Família. 

Foi nesta lógica que se aprovou recentemente no Congresso Nacional o Programa 

de Auxílio Emergencial destinado aos trabalhadores informais e microempreendedores 

individuais para fazer frente ao problema econômico causado pelo novo coronavírus. A 

partir daí se sobressaíram diversos aspectos na implementação dessa política. O primeiro 

deles foi o atraso proposital de parte da equipe econômica que a cada momento inventava 



35  |   Texto para Discussão - NECAT 

 

uma trava para claramente retardar o processo de expansão do gasto governamental que tal 

ação exigia. O segundo aspecto diz respeito à letargia das equipes governamentais 

envolvidas na implementação dessa nova política social. O terceiro aspecto está sendo a 

burocratização excessiva para os recursos efetivamente chegarem aos mais necessitados. 

Finalmente, um último aspecto que ficou explícito na demora do governo de quase 

um mês para atender aos segmentos sociais mais vulneráveis é de caráter puramente 

ideológico. Depois do projeto ser aprovado no Congresso Nacional o presidente levou três 

dias para assiná-lo e, na sequência, o ministro da economia inventou a história de que seria 

preciso mudar a constituição para proceder ao pagamento. O corpo mole da área 

econômica neste caso encontra explicação na fala do presidente do Banco do Brasil. Em 

02/04/2020, esse senhor declarou ao jornal Estadão de São Paulo que esmolas só atenuam 

o problema, mas não o resolvem e que a crise requeria ações públicas, porém era preciso 

ter cuidado para não se montar um grande Estado assistencialista, porque depois ficaria 

mais difícil desmontá-lo. É essa ideologia anti-Estado que domina o núcleo econômico do 

governo e que também se explicita em diversas outras esferas, como no caso dos salários 

dos servidores públicos. 

IV) Ações nas esferas fiscal e tributária 

Nesta esfera verificamos que o governo anunciou mais de uma dezena de ações, 

sendo praticamente todas elas voltadas ao adiamento de pagamentos de tributos, enquanto 

outras reduziram percentuais desses tributos. Tudo isso dentro da lógica que comentamos 

anteriormente, ou seja, o timing de três ou quatro meses, querendo crer que a economia 

voltará à normalidade brevemente. Essa temporalidade foi endossada seguidamente no 

último mês por diversos membros da equipe econômica que enalteceram o fato de que a 

dimensão das ações se estenderia apenas para 2020. 

No mundo real das empresas e pessoas, essa dinâmica é diferente. Por exemplo, se 

uma empresa de um determinado setor teve o prazo de pagamento de seus tributos 

prorrogados por três meses (temporalidade quase comum em todas as medidas 

anunciadas), nos três meses seguintes terá que pagar os tributos anteriores e também os 

vincendos. De alguma forma, isso irá sobrecarregar o caixa financeiro das empresas e 

poderá afetar até mesmo o nível de emprego e de salário das mesmas. 

V) Ações do BACEN na esfera monetária 
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Com grande alarde o presidente do BACEN anunciou diversas medidas no final do 

mês de março, conforme sintetizamos anteriormente. Todavia, um olhar mais detalhado 

sobre o assunto revela que, apesar de algumas boas intenções, a maioria delas não passou 

sequer de mero anúncio assentado em um mundo imaginário que está distante da realidade 

atual. 

Em primeiro lugar, deve-se registrar que desde o início da crise econômica de 2015 

houve uma desaceleração do crédito disponível, especialmente por parte dos bancos 

privados. Como grande parte dos recursos anunciados diz respeito à redução da parcela dos 

depósitos compulsórios de longo prazo dos bancos, é pouco provável que novas linhas de 

crédito sejam disponibilizadas num cenário atual bem mais complicado que o do período 

anterior, no máximo o que esses agentes financeiros poderão fazer é renegociar crédito já 

em movimento. Enfim, pouco disso será dinheiro novo na economia porque para que isso 

aconteça é preciso que haja demanda expressiva por esses recursos, ou seja, é mais uma 

medida pouco eficaz neste momento agudo da crise. 

Outro aspecto que foi bastante questionável por diversos analistas diz respeito à 

liberação de empréstimos com lastro em debêntures de empresas. Se durante a crise essas 

empresas vierem a quebrar, quem pagará a conta será o contribuinte, isto porque o 

BACEN, nesta operação, está aceitando dívida privada como garantia. 

VI) Ações dos bancos públicos 

Em vários momentos recentes da vida nacional, quando confrontada com crises 

econômicas de proporções grandiosas – como a atual – governos atuaram de forma 

decisiva para mitigar os impactos dessas crises, sendo que tais governos encontraram nos 

bancos públicos os alicerces centrais para suas estratégias de ação. O mesmo não pode ser 

dito na crise atual, como ficou bem claro na sistematização das ações anunciadas por cada 

uma dessas instituições financeiras. 

Com exceção da Caixa Econômica Federal (CEF), cujas ações estão mais focadas 

no setor imobiliário por meio de mecanismos diversos de financiamentos para pessoas 

físicas e jurídicas, observa-se ações extremamente tímidas e limitadas das demais 

instituições. Neste caso, chama atenção a limitada intervenção do BNDES neste processo. 

Além de fazer anúncios tímidos de algumas medidas econômicas, o que se constatou um 

mês depois é que na prática quase nada ocorreu. E quem está dizendo isso são micro, 
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pequenos e médios empresários de todo o país que estão se sentindo ludibriados pelas 

informações de que teriam recursos disponíveis, principalmente para pagar a folha de 

pagamento do mês de março que venceu na primeira semana de abril. No caso particular 

do Banco do Brasil, as ações mais aparentes até o momento de sua presidência parecem ser 

o endossamento do rol de besteiras proferidas pelo ignóbil presidente do país. 

Um breve olhar sobre as manifestações desses diversos segmentos empresariais 

verifica que dentre os principais problemas relatados se sobressaem: dificuldades de acesso 

ao crédito prometido; falta de informações sobre linhas existentes; taxas de juros ainda 

exorbitantes e não condizentes com o que foi anunciado; burocracia excessiva que 

inviabiliza a tomada de crédito, etc. Apesar disso, o setor empresarial continua afirmando: 

precisamos de crédito para continuarmos vivos. 

No caso particular do BNDES, sob a presidência de um senhor cuja maior 

credencial é ser amigo de baladas de um dos filhos do presidente da república, não 

poderíamos esperar muito de onde nada se pode esperar. Por dever de ofício fez o anúncio 

de algumas medidas em pleno domingo à tarde, deixando a nítida impressão que sequer 

sabia direito o que estava anunciando. 

Sabemos que o País – como demonstrou em um passado recente – tem capacidades 

e condições para enfrentar a crise atual e, especialmente, a profunda recessão econômica 

que virá nos próximos anos. Todavia, entendemos que as mesmas estão inviabilizadas no 

momento diante das figuras que estão no comando econômico do barco. 

VII) Ações junto aos governos estaduais 

A economia real acontece nos estados e municípios, espaços geográficos cuja 

dinâmica econômica detém dependências básicas. No caso das unidades federativas, são 

basicamente duas as fontes financeiras para a manutenção de suas existências: as 

transferências de recursos por parte do Governo Federal e a arrecadação própria de 

impostos, com destaque para o ICMS. Já as municipalidades também têm duas fontes 

centrais: as transferências federais e estaduais e os impostos locais, notadamente o IPTU e 

o ISS. Em períodos de crise econômico, como é o caso atual, todas essas formas de receita 

sofrem quedas expressivas que precisam ser compensadas de alguma forma para que o 

mundo econômico real continue funcionando. 
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Para agravar essa situação, tanto unidades federativas como parte dos municípios 

acumulam progressivamente dívidas com a União que, dependendo do grau de 

endividamento, podem até inviabilizar a gestão pública. Foi nesta direção que no princípio 

da crise diversas unidades federativas acenaram com a possibilidade de suspensão 

temporária dos pagamentos dessas dívidas junto ao governo federal, aceno este que não foi 

aceito pela atual equipe econômica. A partir daí o que se viu até hoje foram decisões 

judiciais favoráveis a diversos estados no sentido de suspenderem temporariamente o 

pagamento de suas dívidas com o governo central, procedimento este que poderia ter sido 

evitado caso houvesse maior compreensão por parte do ministro da economia do país. 

Neste momento, está em curso um novo embate entre a equipe econômica do 

governo com o Congresso Nacional, tendo em vista a iniciativa desse último de propor um 

projeto de lei que obriga o governo federal a fazer diversas compensações financeiras 

temporárias aos estados e municípios visando a implementação de ações voltadas ao 

combate da COVID-19. Mais uma vez se observa uma postura conservadora e restritiva 

por parte da equipe econômica, uma vez que procura de todas as formas impedir que tal 

iniciativa tenha sucesso. 


