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APRESENTAÇÃO 

 

Esta Carta de Conjuntura é uma iniciativa de um grupo de professores do Curso 

de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Pampa, campus Santana 

do Livramento. A Carta tem como objetivo uma forma de integração dos 

diferentes membros da comunidade acadêmica na discussão sobre a economia 

nacional e internacional. Também há a intenção de que possa ser um 

instrumento de aprendizado discente no tratamento e análise de informações 

econômicas. É um esforço no sentido da criação de um espaço de geração e 

troca de conhecimento. 

Os dados apresentados possuem diferentes fontes, fato observável nas seções da 

mesma. Por serem de fontes diferentes, as informações apresentadas acabam 

por apresentar uma periodicidade de publicação distinta. Assim, levando em 

conta período de publicação da Carta, optou-se por utilizar o dado mais recente 

de cada área disponível. Além disso, as bases de dados utilizadas muitas vezes 

podem ser analisadas em recortes menores (além da Nacional, por Estado e/ou 

Cidades). Sempre que houve a disponibilidade, foram trazidas as informações 

para estes recortes também. 

Neste número a Carta de Conjuntura Econômica, faz-se uma análise das 

condições conjunturais brasileiras para o quarto trimestre de 2020. Como nos 

demais números, observam-se as questões de Política Monetária, Cambial e 

Fiscal, Inflação, Setor Externo, Atividade Econômica (via observação do PIB) 

e Mercado de Trabalho. Nesta edição também contamos com a contribuição das 

acadêmica Marcia Aguirre e da Professora Alessandra Troian, que exploram os 

efeitos da pandemia de Covid-19 na pobreza e desigualdade no Brasil, 

problemas persistentes e estruturais. 

A partir desta edição juntam-se aos docentes seis discentes, que passam a 

integrar o projeto e colaborar de forma permanente. O grupo de professores 

envolvidos na realização deste trabalho aproveita o espaço desta apresentação 

para convidar a todos os interessados na coleta, tratamento e análise de dados 

de conjuntura a se juntarem ao nosso esforço, docentes ou discentes. 
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POLÍTICA MONETÁRIA, CAMBIAL E FISCAL 

 

Nesta seção serão apresentados alguns resultados das áreas monetária, cambial 
e fiscal. Faz-se necessário ressaltar que, dado ao calendário de divulgação das 
informações, as informações contidas aqui nem sempre terão um período 
comum. Assim, a seção será dividida em duas, sendo a primeira para apresentar 
a política monetária e cambial; e a segunda para a política fiscal. 

 

Política Monetária e Cambial 
 

A situação econômica vivenciada no Brasil em 2021 apresenta questões 
complexas e que, à primeira vista, podem parecer contra intuitivas. Ou, talvez, 
estejamos em uma situação econômica nova para o quadro de políticas fiscais e 
monetárias no país. Sabemos que a pandemia de Covid-19 tem efeitos sobre a 
economia. Já foi apontado nesta carta, em 2020, no início da pandemia, que não 
se poderia colocar como postos a saúde e a economia. Esta é uma falsa oposição. 
Invariavelmente, com lockdown ou não, a pandemia teve e terá reflexos sobre a 
economia brasileira. Estes reflexos são inúmeros, mas nos concentraremos aqui 
naqueles que afetam as variáveis que serão analisadas nesta seção da carta. 

No ano de 2020, o Executivo Federal, em grande medida pressionado pela 
opinião pública e pelos demais poderes, ampliou o gasto público para fazer o 
enfrentamento da Pandemia. Um dos grandes marcos desta ampliação de gastos 
foi o auxílio emergencial, que propiciou alguma segurança para a população 
mais vulnerável aos efeitos da crise de saúde pública. A elevação das despesas, 
sem um plano claro de como o endividamento seria pago ao longo do tempo 
ampliou a incerteza sobre a solvência fiscal do governo federal. Cabe relembrar, 
em teoria, que o endividamento no presente será coberto pelo pagamento de 
tributos no futuro. Ou seja, as gerações futuras terão que arcar com o pagamento 
das despesas que foram necessárias no presente.  

Esse cenário, que torna necessário o aumento do endividamento no presente, 
para pagamento pelas gerações futuras, é compreensível, frente a existência de 
uma crise de saúde pública, e também humanitária, que não encontra 
precedentes na história do país. Esse cenário também é enfrentado por um 
número expressivo de países. Logo, se o cenário mundial é o de aumento do 
endividamento dos países para fazer frente à pandemia, cabe aos países 
explicitarem um planejamento para manutenção da solvência das contas 
públicas no longo prazo. Isto não foi feito no Brasil. Uma evidência disto o 
Orçamento para o ano de 2021 ainda não está aprovado. 

Essa confusão sobre as contas públicas nacionais gera imprevisibilidades, que 
por consequência trazem incertezas sobre a capacidade de honrar os pagamentos 
da dívida pública. Com o aumento da incerteza, dois movimentos acontecem: o 
de aumento das taxas de juros dos títulos da dívida pública e o encurtamento 
dos prazos. Este movimento foi observado ao longo de 2020, gerando, inclusive, 
dúvidas sobre a capacidade de o Tesouro Nacional fazer a rolagem da dívida 
pública. Deve ficar claro que a rolagem da dívida pública, por meio da emissão 
de novos títulos, depende da aceitação dos novos papéis pelo mercado. Podemos 
discutir a concentração no mercado comprador de títulos da dívida pública e o 
poder de mercado que essa concentração dá aos compradores. Mas no quadro 
atual, o cenário é este. 

Acadêmica Jéssica Viana 

Almeida 

Prof. Dr. André da Silva 

Redivo 
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Além do aumento das taxas de juros cobradas nos títulos de maior prazo, 
sobretudo o NTN-B, título de referência, espera-se que uma ação do Banco 
Central ocorra no sentido de aumentar a taxa básica de juros, a SELIC. Sabemos 
que a SELIC é uma taxa de referência para a política monetária e reflete 
operações realizadas em curtíssimo prazo, pelo Banco Central, para controlar a 
taxa de juros. Entretanto, dado o aumento da incerteza, criou-se um debate sobre 
a adequação da política monetária, executada por meio de alterações na SELIC. 
Uma parte dos analistas tem entendido que é necessário voltar a elevar a taxa, 
em função da incerteza sobre as finanças públicas. Outro motivo que leva estes 
analistas a entenderem que o momento pede uma elevação da taxa de juros é o 
fato de que, atualmente, temos uma taxa real de juros negativa. A inflação 
atualmente no Brasil está “girando” em torno de 4,5% a 5,0%. Se temos uma 
SELIC de 2,0%, a taxa de juros real está entre 2,0% e 2,5% negativa1. Portanto, 
dado que há um sistema de metas de inflação, quando a inflação ultrapassa o 
limite estabelecido para a inflação – medida pelo IPCA – é necessário elevar a 
taxa de juros. 

Entretanto, o Banco Central deve ter autonomia, após a aprovação de medida 
no legislativo. Através desta alteração, o Banco Central também passa a ter 
como meta a promoção do pleno emprego e a atenuação dos ciclos econômicos. 
Sendo assim, os indicadores de emprego e de nível de atividade econômica têm 
demonstrado a debilidade da economia brasileira. Em janeiro de 2021, no 
primeiro relatório focus do ano, divulgado pelo Banco Central, havia a previsão 
de crescimento médio do PIB de 2021 era de 3,41%. No último relatório 
divulgado no mês de março, antes da publicação desta carta, a projeção do 
mercado para o PIB de 2021 passou a ser de 3,22%. Essa diferença de 
aproximadamente 0,20 pp. pode parecer pouco, mas revela que o mercado 
mudou as suas expectativas quanto a direção do PIB em 2021. Se antes havia 
alguma possibilidade de recuperação, agora há uma tendência de que a 
recuperação talvez não seja observada em 2021, dado o recrudescimento da 
pandemia em 2021. Cabe destacar que a queda de 4,1% do PIB em 2021 foi 
amplamente “amortecida” pelo pagamento do auxílio emergencial. Antes do 
pagamento do auxílio, as previsões para a queda do PIB de 2021 atingiam quase 
os dois dígitos. 

Como será visto na seção sobre o Mercado de Trabalho, a taxa de desocupação 
no Brasil está em torno de 14%. É possível que os dados de março, que serão 
divulgados nos próximos meses, apontem para a manutenção ou piora deste 
cenário. Dado a possibilidade, cada vez maior, de um ritmo fraco da atividade 
econômica e a manutenção de um elevado nível outro grupo de analistas passa 
a questionar se aumentar a taxa SELIC será uma boa medida. Entendem que 
uma contração da política monetária, no atual momento, agrave a situação 
econômica. Além disso, o elevado percentual de títulos da dívida pública 
indexados pela SELIC faz com que uma elevação nesta taxa gere um aumento 
no pagamento de juros da dívida pública. 

Portanto, vemos que a situação da política monetária é bastante complexa, dado 
que o comportamento das variáveis monetárias é influenciado por um conjunto 
amplo de fatores. Também é possível perceber a interdependência das políticas 
fiscal e monetária. Entendemos que a falta de clareza na política fiscal gera 
incerteza sobre os agentes econômicos e criam uma dificuldade a mais ao não 

                                                      

1 Uma operação algébrica simples de subtração pode ser útil para se ter uma noção do 
valor aproximado da taxa de juros real. Entretanto, a equação de Fisher é a forma mais 
adequada para identificação da taxa de juros real. 
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permitir a adoção de medidas monetárias contra cíclicas. Por outro lado, a 
pandemia também influenciou nos choques de oferta que acabaram por 
pressionar a inflação em 2021. 

Diante deste cenário, na última reunião realizada pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom), tomou-se a decisão de aumentar a SELIC para 2,75%. Os 
dados apresentados na Tabela 1 não contemplam os resultados para todo o mês 
de março, mas perece-se que a taxa SELIC e o CDI já aumentaram. Por sua vez, 
a TLP, que teve aumento de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, interrompeu 
a sua trajetória de elevação, ficando estável.  

Tabela 1 - Taxas de juros nominais, abril de 2020 a março de 2021, % a.a. 
Data TJLP Selic CDI TLP 
abr/20 4,94 3,65 3,65 2,67 
mai/20 4,94 3,01 3,01 2,86 
jun/20 4,94 2,58 2,58 3,05 
jul/20 4,91 2,15 2,15 2,79 
ago/20 4,91 1,94 1,94 2,40 
set/20 4,91 1,90 1,90 2,07 
out/20 4,55 1,90 1,90 2,02 
nov/20 4,55 1,90 1,90 2,21 
dez/20 4,55 1,90 1,90 2,47 
jan/21 4,39 1,90 1,90 2,53 
fev/21 4,39 1,90 1,90 2,52 
mar/21 4,39 2,08 2,04 2,50 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados a respeito da tomada de crédito no 
país, para o período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. Observa-se o crédito 
livre continua ainda sendo majoritário, quando comparado com o crédito 
direcionado. Entretanto, um fator que deve ser considerado é o fato de a soma 
dos créditos livres e direcionados, como proporção do PIB, ultrapassar 50%. 
Por sua vez, a taxa de juros para o crédito livre aumentou, enquanto a do crédito 
direcionado apresentou leve redução. Esse aumento da taxa de juros média 
cobrada nos empréstimos ao público geral pode refletir uma preocupação com 
a inadimplência. Essa hipótese pode ser reforçada pela redução do prazo médio 
e aumento da inadimplência para os resultados do crédito livre. Por sua vez, os 
créditos direcionados tiveram suas taxas de juros reduzidas, prazo também 
reduzido, mas foi observado que a inadimplência ficou estável. 
 
Tabela 2 - Crédito: Proporção do PIB, Taxa média de juros, prazo médio das 
concessões e inadimplência fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. 

Data 
% PIB Juros Médios (% a.a.) Prazo médio (m) Inadimplência (%) 

Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado 
fev/20 27,07 19,64 34,12 7,60 41,56 199,29 3,83 1,94 
mar/20 28,18 19,71 33,32 7,52 40,08 199,02 3,87 2,19 
abr/20 28,29 20,02 31,29 7,30 40,29 203,44 4,03 2,26 
mai/20 28,56 20,28 29,92 7,47 41,82 194,94 4,06 2,10 
jun/20 28,77 20,47 28,16 7,04 41,79 202,45 3,70 1,76 
jul/20 29,08 20,86 27,31 7,10 42,56 195,96 3,56 1,66 
ago/20 29,42 21,49 26,59 7,15 42,63 197,25 3,35 1,70 
set/20 29,78 22,06 25,78 6,91 41,08 200,37 3,20 1,40 
out/20 30,17 22,37 26,45 7,15 42,07 196,10 3,11 1,35 
nov/20 30,79 22,64 26,38 7,19 44,08 192,26 3,00 1,19 
dez/20 31,32 22,89 25,50 7,86 43,63 195,53 2,89 1,07 
jan/21 31,17 22,90 28,35 7,69 42,19 191,43 2,95 1,07 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

 
Por sua vez, vemos na Figura 1 o comportamento da taxa de câmbio entre março 
de 2020 e fevereiro de 2021. Podemos observar que a partir de abril de 2020 o 
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a taxa de câmbio Real/Dólar sempre esteve acima dos R$ 5,20, chegando a 
ultrapassar a marca de R$ 5,60 em mais de um momento. Este comportamento 
da taxa de câmbio também é reflexo das incertezas a respeito da economia 
brasileira e são o retrato do fluxo cambial decorrente. Mesmo o aumento dos 
preços internacionais das commodities agrícolas vendidas pelo Brasil e o 
aumento das quantidades exportadas não são suficientes para fazer frente a 
retração no mercado cambial. Além disso, a estabilização da taxa de câmbio em 
um patamar mais elevado, torna mais caro tanto a importação de insumos para 
a indústria nacional, quanto a compra de produtos industrializados que não são 
produzidos no país, e também os alimentos que são influenciados pelos preços 
internacionais de produtos agrícolas. Ou seja, o quadro cambial soma-se ao 
fiscal e monetário num cenário maior de instabilidade econômica, provocado 
em grande medida pela incapacidade de gestão da política econômica. 
 
Figura 1 - Taxa de câmbio Real/Dólar (venda), média do período, e variação em 
12 meses, março de 2020 a fevereiro de 2021. 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

Política Fiscal 
 
Já tratamos anteriormente da política fiscal, destacando o efeito da pandemia 
sobre os gastos públicos. Como dito, a expansão da despesa primária é um 
cenário esperado, dado a necessidade de realizar o enfrentamento da pandemia. 
Entretanto, um nível elevado de déficit fiscal, como o que passa a ser observado, 
por mais que seja visto também em outros países e esperado pelo mercado, 
requer por parte da equipe econômica uma melhor comunicação e planejamento. 
Não é o que se observa no Brasil. Apesar de haver o aumento da despesa, 
inclusive com políticas sociais, a falta de planejamento da política fiscal e do 
manejo das receitas e despesas primárias acabam resultando na formação de um 
quadro de incerteza que afeta as demais políticas macroeconômicas, como 
argumentamos até aqui. 

Como pode ser visto na Figura 2, que apresenta as receitas e despesas primárias 
do Governo Central de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, há um aumento do 
déficit primário. Em 2020, o déficit primário observado foi de R$ 775,62 bilhões 
de reais. Para efeito de comparação, em 2019 o déficit observado foi de R$ 
94,20 bilhões (a preços de janeiro de 2021. Ou seja, observa-se um incremento 
de quase 10 vezes na diferença entre receitas e despesas primárias. Este 
resultado torna evidente a necessidade de um plano crível para estabilização e 
reversão do déficit. Além disso, o descontrole da pandemia, como se tem 
observado atualmente, leva a crer que será necessário, novamente, uma 
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expansão das despesas primárias. Tudo isso reforça a necessidade de uma 
política fiscal crível, sem demagogias ou bravatas.  

 

Figura 2 - Receita Líquida e Despesa Total do Governo Central, em R$ milhões, 
acumulado em 12 meses, fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, a preços de 
janeiro de 2021. 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

 

Na Figura 3 temos o resultado nominal e o primário do governo central para o 
período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. Como já apresentado até aqui, 
podemos observar um aumento nos déficits primário e nominal a partir de abril 
de 2020, quando fica claro que seria necessário o aumento das despesas 
primárias como decorrência da pandemia. O resultado nominal, alcança, em 
dezembro de 2020, o valor negativo de R$ 1,052 trilhões de reais. 

 
Figura 3 - Resultado Nominal e Resultado Primário do Governo Central, em R$ 
milhões, acumulado em 12 meses, de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, 
preços de janeiro de 2021. 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

 
Apesar da elevação das despesas primárias, com consequente aumento do 
déficit primário, podemos observar uma certa estabilidade no comportamento 
dos juros pagos pela dívida pública e também na taxa de juros implícita. Estes 
resultados permitem que o déficit nominal não seja explosivo. Entretanto, o 
início de uma série de elevações da taxa SELIC, já sinalizadas pelo Copom, 
devem ter um efeito negativo, aumentando a despesa com juros da dívida 
pública. Em dezembro de 2020, o total de pagamentos de juros da dívida pública 
foi de R$ 276,60 bilhões de reais. Para efeitos de comparação, esse valor foi de 
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R$ 331,58 bilhões em 2019. Essa redução, mesmo havendo o aumento do 
estoque da dívida pública, reflete a redução da taxa de juros implícita da dívida 
e também a redução da taxa SELIC, observada em 2020.  

 
Figura 4 – Figura 4 - Juros nominais pagos pelo Tesouro Nacional, em R$ 
milhões, acumulado em 12 meses, fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, a preços 
de janeiro de 2021 e taxa implícita de juros a.a. %. 

 
Fonte: Tesouro Nacional para Juros Nominais e Banco Central para Taxa Implícita. 
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INFLAÇÃO 

A crise sanitária e a decorrente crise econômica são observadas nos índices 
apresentados pelo IPCA-IBGE em 2020, pois a inflação acumulada foi de 
4,52%, superior à meta do Banco Central do Brasil de 4% para o período, mas 
abaixo do teto estipulado de 5,50%. Embora pareça estar controlada a inflação, 
há produtos na cesta de consumo bem acima dessa média, como os do grupo 
alimentação e bebidas cuja inflação foi de 14,09% no acumulado no ano.  

 
Figura 5 - Variação (%) acumulado do IPCA – Índice Geral de Preços ao 
Consumidor Amplo Brasil, do ano de 2021. 

 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE (Sidra, Tabela 7060). 

Para tanto, o índice inflacionário mensal registrou a sua maior variação em 
dezembro de 2020 (1,35%) e no acumulado no ano 4,52%. Observa-se que nos 
meses de abril e maio houve uma queda de, respectivamente, -0,31% e -0,38%, 
e a partir do mês de agosto um crescimento da inflação em todos os meses 
seguintes, como agosto (0,21%), setembro (0,64%), outubro (0,86%), 
novembro (0,89%) e dezembro (1,35%), crescimento no índice desses meses 
pode estar associado distribuição de renda às famílias com o programa auxilio 
emergencial, que teve início em abril, mas circulado no mercado nos meses 
posteriores, provavelmente numa demanda maior que oferta. Já no ano de 2021, 
os meses de janeiro e fevereiro houve aumento na variação mensal de 0,25% e 
1,11% respectivamente. 

 
Figura 6 - Variação (%) acumulada no ano para os Grupos alimentação e 
vestuário do IPCA – Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo Brasil, do 
ano de 2020. 

 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE (Sidra, Tabela 7060). 
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Diante disso, a aparência de controle e normalidade da inflação em que os 
4,52% está na órbita da meta para o ano de 2020, aparece com muito mais força 
para as famílias, já que o grupo de alimentos e bebidas no acumulado no ano de 
2020 foi de 14,09%. De outro lado, o grupo vestuário teve deflação no 
acumulado no ano (-1,13%), e os piores momentos de deflação foram 
observados em agosto (-3,21%) e setembro (-2,85%), a queda neste segmento, 
provavelmente está associado ao isolamento social devido a Covid-19.  

 
Figura 7 - Variação (%) em 12 meses por grupos do IPCA – Índice Geral de 
Preços ao Consumidor Amplo Brasil, do ano de 2021. 

 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE (Sidra, Tabela 7060). 

Nos meses janeiro e fevereiro de 2021 o que chama a atenção é a variação 
acumulada em 12 meses do IPCA para os grupos de produtos. Observando o 
Figura 7, o Grupo de alimentação e bebidas acumula alta de 14,81 % (Jan) e 
15% (Fev). O destaque nesse grupo é para a alimentação em domicílio que em 
12 meses registrou alta acumulada de 19,17% (Jan) e 19,42% (Fev). 

A segunda maior alta está no grupo de produtos Artigo de residência que 
registrou o acumulado em 12 meses de 6,98% (Jan) e 7,78% (Fev). Esse grupo 
contém móveis, eletrodomésticos e utensílios de vidro e metal, ou seja, esse 
grupo é impulsionado em parte pela variação do índice alimentação em 
domicílio. Com o isolamento social as pessoas que antes trabalhavam nos 
escritórios e retornavam as suas residências somente à noite, hoje, estão em 
Home Office, além das escolas que também estão em ensino remoto, isso fez 
aumentar a procura de móveis e eletrodomésticos para adaptar o local que era 
antes para descanso e compartilhamento social das famílias em local de trabalho 
e escola. 

Os Grupos de Habitação e Transporte tiveram aumentos em 12 meses 
semelhantes. O grupo de Habitação registrou aumento acumulado de 3,56% em 
janeiro e 4,39% em fevereiro. Já o grupo de Transporte acumulou em janeiro 
1,12 % e em fevereiro 3,66%. Esses dois grupos têm produtos que sofreram alta 
e têm previsão de subir ainda mais. Eles estão dispostos na Tabela 3Gra. 
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Tabela 3 - Variação acumulada em 12 meses dos produtos do grupo de habitação 
e transporte com maior alta em janeiro e fevereiro de 2021. 

Meses Janeiro Fevereiro 

Produtos 

IPCA - 
Variação 
mensal 

(%) 

IPCA - 
Variação 

acumulada 
no ano (%) 

IPCA - 
Variação 

acumulada 
em 12 
meses 

IPCA - 
Variação 
mensal 

(%) 

IPCA - 
Variação 

acumulada 
no ano (%) 

IPCA - 
Variação 

acumulada 
em 12 
meses 

Gás de botijão 3,19 3,19 11,75 2,98 6,27 15,00 
Gasolina 2,17 2,17 1,08 7,11 9,44 9,05 
Etanol 1,73 1,73 0,96 8,06 9,93 8,05 

Óleo diesel 2,60 2,60 -2,09 5,40 8,14 4,64 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE (Sidra, Tabela 7060). 

 

Segundo os dados da Tabela 3, o gás de botijão registra alta acumulada em 12 
meses de 15% e só nesses dois meses do ano acumula uma alta de 6,27%. A 
gasolina acumulou alta em 12 meses de 9,05%, seguido de 8,05% para o etanol 
e 4,64% no óleo diesel. Já no acumulado no ano o etanol registrou maior alta de 
9,93%, seguido pela gasolina 9,44 e óleo diesel 8,14%. 

Por fim, a pandemia de Covid-19 ainda persiste mundialmente, e no Brasil o 
agravamento está acontecendo. É possível que o quadro da inflação se agrave 
ainda mais, uma vez que não temos uma política clara e objetiva de 
enfrentamento da pandemia e as vacinas estão ainda chegando de outros países. 
Ainda, não temos uma produção própria que atenda a demanda, logo, atrasando 
a imunização das pessoas e a retomada da atividade econômica. 
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SETOR EXTERNO 

De acordo com os dados estatísticos do setor externo representam que no último 
trimestre de 2020 as exportações mensais foram menores que os respectivos 
valores do ano anterior: -9,53% em outubro; -1,75% em novembro e -0,16 em 
dezembro. Em termos das exportações mensais acumuladas, as variações 
correspondentes aos últimos meses de 2020 em relação aos respectivos de 2019 
foram: -8,02 em outubro, -7,48 em novembro e - 6,88 em dezembro. 

Em relação às importações mensais de outubro, novembro e dezembro de 2020 
para o ano anterior 2019, os resultados foram os seguintes: -27,24%, -2,68% e 
46,61%. Quanto aos resultados acumulados até os respectivos meses de 2020, 
os indicadores apontam incrementos em relação a 2019: -15,86%, -14,73% e -
10,38*, como pode se verificar a partir da Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Balança Comercial. Valores Acumulados. Brasil, 2020-2019, Bilhões 
de US$, FOB. 

DATA 
EXPORTAÇÃO (A) IMPORTAÇÃO (B) SALDO BAL. COM. (A-B) 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Janeiro 14,49 18 16,18 16,39 -                 1,69 1,61 
Jan/Fev 30,07 33,74 29,44 29,01 0,64 4,73 
Jan/Mar 48,42 51,17 43,95 42,14 4,47 9,03 
Jan/Abr 66,03 70,45 55,56 55,77 10,47 14,68 
Jan/Mai 83,56 91,04 68,95 70,74 14,61 20,3 
Jan/Jun 101,08 109,45 79,40 83,77 21,67 25,68 
Jan/Jul 120,53 129,6 90,91 101,53 29,62 28,07 
Jan/Ago 138,01 149,27 102,04 117,1 35,97 32,17 
Jan/Set 156,27 169,57 114,34 133,59 41,93 35,98 
Jan/Out 173,98 189,14 126,72 150,61 47,26 38,53 
Jan/Nov 191,41 206,88 140,52 164,79 50,88 42,09 
Jan/Dez 209,88 225,38 158,94 177,35 50,94 48,03 

Fonte: Ministério de Economia, setor de Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

Apesar da queda nas exportações e importações de 2020 em relação ao ano 
anterior os dados acumulados do quarto trimestre se manterão positivos, assim 
como no trimestre anterior. De forma especifica nos últimos três meses de 2020 
os saldos superavitários acumulados registrados são maiores em 22,65% em 
outubro, 20,89% em novembro e 6,06% em dezembro.  

Os dados disponibilizados pelo Ministério da Economia referentes ao setor 
agropecuário apresentam que 13% fazem participação mensal no mês de 
dezembro de 2020 em exportação, 27% é relacionado ao setor de indústria 
extrativa e, por conseguinte 60% ao setor de indústria de transformação. Da 
mesma maneira a participação dentre outubro, novembro e dezembro foi 
exportado em média 55% de indústria de transformação, 23% de indústria 
extrativa e 22% no setor de agropecuária.  

Em relação ao destino das exportações do Brasil continuou sendo o mercado da 
China, Hong e Macau, esse mercado representou em 2020 aproximadamente 
33% ao total exportado, enquanto que em 2019, tal proporção equivalia a 29%. 
A participação do mercado da América do Norte, mais precisamente os Estados 
Unidos apresentou um leve declínio em 2020 em relação ao ano anterior, de 
13,18% para 10,24% respectivamente. Já o mercado do Canadá apresentou leve 
melhoria em relação ao mercado total de exportações de 1,50% em 2019 para 
2,02% em 2020. 

Em relação à origem das nossas importações, a proporção das compras 
realizadas junto aos principais parceiros comerciais até o mês de dezembro 

Acadêmica Bruna Simas 

Teixeira 
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foram: 21,79% da China, 16,87% da União Européia e 15,18% dos Estados 
Unidos. A queda nas importações acumuladas até dezembro de 2020 esteve 
distribuída da seguinte maneira: -1,79% dos Estados Unidos, -0,62% da União 
Européia e -0,76% para o Mercosul. 

A taxa de câmbio do dólar comercial flutuou nos últimos meses de 2020 da 
seguinte maneira: R$5,7797 por dólar, em outubro; R$5,3311, em novembro; e, 
R$5,1961, em dezembro. Um ano antes em 2019, o dólar comercial havia sido 
negociado em R$4,0035; R$4,2234 e R$4,0301, nos respectivos meses. 

Por fim, a Tabela 5 mostra o comportamento das exportações, importações e o 
saldo comercial em valores acumulados mensais do município de Santana do 
Livramento para os anos de 2020 e 2019. É possível constatarmos que os valores 
acumulados no quarto trimestre do último ano foram inferiores que os 
respectivos de 2019, o comportamento peculiar das exportações de 2020 em 
relação ao 2019 obtiveram uma queda de -34,61% em outubro, -35,48% em 
novembro e -37,36% em dezembro. 

 
Tabela 5 - Balança Comercial de Sant’Ana do Livramento, 2020-2019, Bilhões 
de US$, FOB. 

DATA 
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Jan. 2.381.366 3.111.591 70.892 70.300 2.310.474 3.041.291 

Fev 4.565.943 5.070.267 95.042 166.713 4.470.901 4.903.554 

Mar 5.810.513 6.957.860 119.192 306.159 5.691.321 6.651.701 

Abr 6.037.285 8.546.569 128.321 390.818 5.908.964 8.155.751 

Mai 6.744.645 10.120.289 178.721 512.196 6.565.924 9.608.093 

Jun 7.233.081 10.875.371 185.196 602.616 7.047.885 10.272.755 

Jul 7.650.247 11.726.027 193.260 650.916 7.456.987 11.075.111 

Ago 8.022.084 12.235.617 216.534 697.478 7.805.550 11.538.139 

Set 8.572.048 12.777.196 234.277 705.542 8.337.771 12.071.654 

Out 9.394.312 14.366.532  776.468  13.590.064 

Nov 10.989.322 17.031.459  802.718  16.228.741 

Dez 12.491.354 19.940.124  902.223  19.037.901 

 Fonte: Ministério de Economia, setor Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

Os produtos exportados por Sant’Ana do Livramento, em 2020 a lá não cardada 
nem penteada representou 71% do valor total exportado, com um valor de 
US$8,8 milhões, em segundo lugar, destaca-se a participação da banana fresca 
ou seca, cuja proporção em relação ao total exportado foi de 5,9%, com um 
valor de US$740mil e, o terceiro lugar representando 4,2% das exportações, 
ficou com o setor de produtos de padarias, com um valor de US$525mil 

Em relação às importações, a lã não cardada nem penteada representou 63% do 
total importado, com um valor de US$ 147 mil; o segundo lugar, representando 
9,2% das importações municipais, foi ocupado pelos produtos de origem 
animal, com um valor de US$ 21,6 mil; e, o terceiro lugar, representando 4% 
das importações, ficou com o setor de partes de automóveis, cujo valor até 
novembro foi US$ 9,49 mil. 
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ATIVIDADE ECONÔMICA: DESEMPENHO DO 

PIB 

O Produto Interno do Bruto do Brasil teve uma queda histórica de 4,1 % em 
2020 totalizando R$ 7,4 trilhões. Depois de uma queda de 9,2% no segundo 
trimestre e apesar de uma recuperação de 3,2% no quarto trimestre de 2020 
comparando com o trimestre anterior, o resultado final ainda foi negativo. 
Acrescenta-se ainda que, a queda do PIB foi de 1,1% em relação ao mesmo 
trimestre de 2019.  

De acordo com Rebeca Palis, coordenadora das Contas Nacionais do IBGE, “O 
resultado é efeito da pandemia de Covid-19, quando diversas atividades 
econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas para controle da 
disseminação do vírus. Mesmo quando começou a flexibilização do 
distanciamento social, muitas pessoas permaneceram receosas de consumir, 
principalmente os serviços que podem provocar aglomeração”. 

A Figura 8 demonstra a taxa do trimestre contra o trimestre imediatamente 
anterior do PIB brasileiro, do primeiro trimestre do ano de 2014 até o quarto 
trimestre de 2020.  

 
Figura 8 - Taxa do Trimestre contra o Trimestre imediatamente anterior (%) do 
PIB Brasileiro de 2014 a 2020. 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE) 

A perspectiva, segundo o Boletim Focus do Banco Central do Brasil era de uma 
previsão de queda de 4,41% do PIB para o ano de 2020 e de uma retomada do 
crescimento de cerca de 3,22% para 2021. No entanto, essa recuperação dos 
dois últimos trimestres do ano de 2020 provavelmente não irá continuar no 
primeiro trimestre de 2021 devido a demora na vacinação em massa, aumento 
do desemprego e por nos tornarmos o epicentro mundial da Covid -19 nesse 
mês de março. 

Com a queda do PIB e a desvalorização do real, a economia brasileira caiu da 
9ª para a 12ª colocação do ranking das principais economias do mundo, segundo 
levantamento da Austin Rating. Com isso, o Brasil deixou o grupo das 10 
maiores economias do mundo, sendo ultrapassado pelo Canadá, pela Coréia do 
Sul e pela Rússia (FERRARI, 2021). 

Numa análise do PIB de forma mais detalhada, a Figura 9 demonstra a taxa do 
trimestre contra o trimestre imediatamente anterior do PIB brasileiro, do 
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primeiro trimestre até o quarto trimestre de 2020, por componentes da 
Demanda.  

 
Figura 9 - Taxa do Trimestre contra o Trimestre imediatamente anterior (%) do 
PIB Brasileiro por Componentes da Demanda. 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE) 

O resultado do PIB para a economia brasileira reflete a crise na saúde provocada 
pelo coronavírus, afetando negativamente o consumo das famílias, os gastos do 
governo e os investimentos, principalmente no segundo trimestre do ano. Já no 
terceiro e quarto trimestre identifica-se uma reação positiva dos agentes 
econômicos. Com isso, observa-se que o consumo das famílias apresentou um 
resultado positivo de 3,4% para o quarto trimestre, diante de um aumento maior 
de 7,7% no terceiro, mas, representando uma redução da participação total do 
PIB de 64,8% em 2019 para 62,7% em 2020. Quando se observa o resultado do 
consumo das famílias dos quatro trimestres esse resultado ainda permanece 
negativo em 5,5%. Essa diminuição do consumo é explicada pela paralização 
ou fechamento de várias atividades econômicas, principalmente na área de 
serviços, que causam aumento do desemprego, instabilidade da renda e 
consequentemente redução do consumo em geral. 

A formação bruta de capital fixo (FBCF), que representa os investimentos, teve 
em termos percentuais uma retomada de crescimento de 20,0% no quarto 
trimestre contra o trimestre imediatamente anterior, surpreendendo pela sua 
composição. Esse resultado foi explicado pelo segmento de máquinas e 
equipamentos, referente a importação de plataformas de petróleo e embarcações 
ocorridas em dezembro. É fundamental observar que, se analisássemos o 
investimento desconsiderando essa operação o resultado da FBCF teria sido 
negativo de 4,8% (IPEA, 2021). 

Já, o consumo do governo aumentou em 3,5% no terceiro trimestre e 1,1% no 
quarto trimestre contra o trimestre imediatamente anterior, em partes devido a 
injeção de recursos na saúde e com o Auxílio Emergencial. Por outro lado, as 
exportações voltaram a cair em 1,4 no último trimestre do ano, enquanto as 
importações de bens aumentaram em 22%, correlacionado aos investimentos 
das plataformas de petróleo conforme já mencionado. 

A atividade econômica quando observada pela ótica da produção por setores, 
destaca-se pelos resultados de retomada de crescimento na indústria e nos 
serviços, porém insuficiente para positivar o resultado final. Na Figura 10 
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apresenta-se a taxa do trimestre contra o trimestre imediatamente anterior do 
PIB brasileiro, por setores. 

 
Figura 10 - Taxa do Trimestre contra o Trimestre imediatamente anterior (%) 
do PIB por setores. 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE) 

A indústria, no segundo trimestre de 2020 em comparação ao primeiro trimestre 
de 2020, recuou 13,1%, demonstrando as graves consequências da pandemia. 
No entanto, no terceiro trimestre voltou a crescer em 15,4% e no quarto 
trimestre 1,9%. A taxa acumulada ao longo do ano apresentou um resultado 
negativo de 3,5%. Os resultados no acumulado do ano em relação a 2019 
demonstram que a atividade da Construção teve uma queda de 7,0%, da 
Indústrias de Transformação também recuou 4,3%, influenciada principalmente 
pela queda dos veículos automotores. A atividade de Eletricidade e gás, água, 
esgoto e atividades de gestão de resíduos teve também variação negativa de 
0,4%. Por outro lado, as Indústrias Extrativas cresceram 1,3%, devido à alta na 
produção de petróleo e gás. 

O setor de serviços também voltou a apresentar resultados positivos de 6,4% no 
terceiro trimestre e 2,7% no quarto trimestre contra o trimestre imediatamente 
anterior. Todavia, o resultado do acumulado ao longo do ano ainda foi de -4,5%.  
Os setores responsáveis foram: Outras Atividades de Serviços -12,1%; 
Transporte, armazenagem e correio de -9,2%; Administração, defesa, saúde e 
educação públicas e seguridade social de -4,7%; Comércio -3,1%; Informação 
e comunicação -0,2%.  Apenas as Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados tiveram resultado positivo de 4,0% e as Atividades Imobiliárias de 
2,5%. 

Já o setor agropecuário teve um crescimento de 2% no ano, baseado no aumento 
da produtividade da soja de 7,1%, e do café com 24,4% com produções acima 
do esperado. No entanto, outros tipos de produção tiveram queda como a laranja 
com variação negativa de 10,6% e o fumo de 8,4%. 

Este resultado explica-se, principalmente, pelo crescimento da produção e 
ganho de produtividade da atividade agricultura. Em termos de estimativa a 
produção de grãos no país será de 3,2% superior à obtida em 2020, segunda as 
informações do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) 
divulgadas pelo IBGE. Essa estimativa de janeiro de 2021 para a safra nacional 
de cereais, leguminosas e oleaginosas totaliza 262,2 milhões de toneladas, 
superior à obtida em 2020 de 254,1 milhões de toneladas.  
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O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, que, 
somados, representaram 93,4% da estimativa da produção e respondem por 
87,8% da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior, houve acréscimos de 
3,2% na área do milho e de 3,0% na área da soja, e de 0,6% na área de arroz, 
havendo um declínio de 11,3% na área do algodão herbáceo. No que se refere à 
produção, ocorreram acréscimos de 7,2% para a soja e de 0,4% para o milho, 
havendo decréscimos de -0,6 para o arroz com casca, e de -16,5 para o algodão 
herbáceo. Para a soja, estima-se uma produção de 130,3 milhões de toneladas. 
Para o milho, uma produção de 103,7 milhões de toneladas. O arroz, uma 
produção de 11,0 milhões de toneladas e, para o algodão, uma produção de 5,9 
milhões de toneladas. 

Na Tabela 6 observa-se a produção agrícola de 2020, estimativa para 2021 e 
variação percentual para o Brasil e Grandes Regiões, com previsão de aumento 
de 13,3% da produção para a região Sul. 

 
Tabela 6 - Produção Agrícola (2020), estimativa (2021) e variação anual para o 
Brasil e Grandes Regiões. 

Grande Região Produção 2020 (t) Produção 2021 (t) Variação (%) 
Brasil 254.084.469 262.222.905 3,2 
Centro-Oeste 121.744.872 120.458.636 -1,1 
Sul 73.029.839 82.764.029 13,3 
Sudeste 25.732.890 25.563.033 -0,7 
Nordeste 22.587.556 22.677.819 0,4 
Norte  10.989.312 10.759.388 2,1 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação da Agropecuária, Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola – janeiro de 2021.  
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MERCADO DE TRABALHO 

Para a primeira carta de 2021, a análise do Mercado de Trabalho novamente é 
realizada utilizando tanto os dados do CAGED, disponibilizados pelo E-Social 
do Ministério da Economia, sobre as admissões e desligamentos, e também 
pelas informações da PNAD Contínua, do IBGE.  

A taxa de desocupação leva em conta a parcela da população que está buscando 
trabalho, nos últimos meses de 2020, nota-se que houve uma redução desta taxa, 
chegando a um valor de 13,9% da força de trabalho total. Apesar desta redução 
para os últimos meses de 2020, observa-se que em relação a dezembro de 2019, 
este valor é superior em 2,9 pontos percentuais. Nota-se ainda que em dezembro 
de 2020 ainda havia o recebimento do auxílio emergencial, sendo que, até o 
presente momento (9 de março de 2021) este auxílio ainda estava em tramitação 
na câmara de deputados.  

 
Figura 11 - Taxa de Desocupação (Brasil). 

 
Fonte: IBGE  

Em relação ao rendimento real médio, de todos os trabalhos, nota-se que a série 
apresenta um mínimo local em junho, de R$ 2.385, e a partir de então os valores 
apresentam um crescimento, chegando, em outubro, a R$2.508. Nota-se ainda 
que este valor é bastante distante dos valores do início de 2020, em que o 
rendimento médio chegou à marca de quase 2800 reais em termos reais. Além 
disso, não é possível notar uma tendência clara, pelo menos até o momento, na 
série.  

 
Figura 12- Rendimento médio (Brasil)2. 

 
Fonte: IBGE 

                                                      

2 Os valores apresentados nesta edição são distintos dos anteriores pois a renda real é 
recalculada, ficando com o valor-base no período de análise. No caso, setembro de 2020. 
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Com relação às admissões e desligamentos, nota-se que houve um 
descolamento entre março e maio, período de agravamento da crise sanitária. A 
partir de então, pode-se visualizar que as admissões passam a ser superior do 
que os desligamentos, com as series inclusive se distanciando. O saldo de 
empregos em outubro e novembro ficou em 390 mil postos de trabalho, e em 
dezembro ficou em pouco menos de 68 mil postos. No entanto, apesar dos meses 
em que houve saldo negativo, houve crescimento nos postos de trabalho em 
2020, na ordem de 142 mil postos. Em janeiro de 2021 houve a criação de 260 
mil postos de trabalho. 

 
Figura 13 - Admissões e Desligamentos em 2020 (Brasil)3. 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do E-Social/Novo CAGED.  

No caso do Rio Grande do Sul, nota-se o mesmo formato que o Brasil, com uma 
recuperação posterior a junho. A partir de julho, as admissões ultrapassam os 
desligamentos até o mês de dezembro, sendo que neste último mês de 2020 
houve a perda de 131 postos de trabalho. O saldo de 2020 ficou negativo em 20 
mil postos de trabalho. Em janeiro de 2021, há a criação de 27 mil postos de 
trabalho, resultado bastante positivo. 

 
Figura 14 - Admissões e Desligamentos em 2020 (Rio Grande do Sul). 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do E-Social/Novo CAGED.  

 

                                                      

3 Os valores apresentam uma pequena discrepância dos apresentados na Carta de Conjuntura 
anterior pois, mensalmente são entregues correções que são incorporadas aos resultados, o que 
não ocorria no CAGED até 2019. 
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Para o município de Santana do Livramento, em 2020 houve a destruição de 58 
postos de trabalho. Há um descolamento entre admissões e desligamentos a 
partir de maio mas que não é capaz de modificar o saldo, que ficou negativo 
para o ano. Em dezembro a mesma tendência de arrefecimento das contratações 
e aumento dos desligamentos, que é vista no Brasil e no Rio Grande do Sul, 
também é observada. Para o mês de janeiro, a cidade segue a tendência do Brasil 
e do Rio Grande do Sul, com a criação de 200 postos de trabalho. 

 
Figura 15- Admissões e Desligamentos em 2020 (Santana do Livramento). 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do E-Social/Novo CAGED.  
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A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL: 

POBREZA E DESIGUALDADE  

  

Encarada como problema social histórico no Brasil, a questão da pobreza 
começou a ter maior evidência nos anos 1990. No entanto, é nos anos 2000 que 
medidas mais efetivas de combate são delineadas. A partir de 2004 os índices 
de desigualdade social tiveram resultados mais exitosos, apesar de que 
anteriormente existissem políticas públicas direcionadas à diminuição da 
pobreza. Tais resultados são atribuídos a políticas públicas de transferência de 
renda como o Programa Bolsa Família – que objetivava a superação da pobreza 
extrema através da transferência de renda condicionada a famílias em situação 
de vulnerabilidade. 

Ainda que a renda per capita tenha apresentado resultados significativos entre 
2004 a 2011, a pobreza e a desigualdade não deixaram de ser problemas 
estruturais. De 2001 a 2011, o Coeficiente de Gini (índice que mensura a 
desigualdade de renda) teve uma diminuição de cerca de 10% - decorrente do 
aumento da renda das famílias. Porém, devido a conjuntura político-econômica 
do país, de 2015 em diante o aumento da desigualdade social voltou a 
assombrar. Enquanto a população mais rica pode experenciar sinais de 
crescimento econômico a partir de 2016, as pessoas em contexto de pobreza não 
vislumbraram o término da recessão (NERI, 2019; SOUZA, 2019; BARBOSA 
et al, 2020).        

A chegada de 2020 por si só não trouxe grandes esperanças para a economia 
brasileira. Pois, com o arrefecimento de economias como a chinesa (epicentro 
da pandemia no início de 2020) e como de países da União Europeia, até março 
do mesmo ano o país vivenciou os impactos iniciais da pandemia: queda nas 
exportações, diminuição no preço de commodities e de ativos, redução de 
investimentos e suspenção na cadeia produtiva de alguns setores (DA SILVA; 
DA SILVA, 2020). 

Com a confirmação do primeiro caso de Covid-19 em território brasileiro ainda 
em março de 2020, como forma de evitar o aumento do contágio para não 
colapsar o sistema de saúde, as unidades federativas e alguns municípios 
estimularam o isolamento e o distanciamento social. Como consequência, ao 
mesmo tempo em que houve aumento de atividades laborais remotas (home 
office), setores como comércio, turismo e transporte, além de trabalhadores 
informais e micro e pequenas empresas foram os mais prejudicados com as 
medidas de contenção da doença. 

Nesse cenário, a economia da pobreza compreende que as disparidades sociais 
são mais evidenciadas na pandemia, uma vez que quanto maior a 
vulnerabilidade socioeconômica, maior é a exposição ao vírus. Isto porque, em 
âmbito global, de acordo com a Oxfam (2021), a pandemia expandiu o número 
de pessoas em situação de privação socioeconômica. Em 2020 estimou-se que 
no mundo mais de 500 milhões de pessoas (aproximadamente entre 6% e 8% 
da população mundial) entrariam em situação de pobreza monetária4 em razão 
da pandemia e que cerca de 6 milhões de pessoas morreriam de fome por causa 

                                                      

4 A situação de pobreza monetária é classificada conforme as linhas do Limiar Internacional de 
Pobreza estipuladas pelo Banco Mundial, cujos limites das faixas correspondem a quantas 
unidades monetárias de dólar uma pessoa sobrevive diariamente, a saber: US$ 1,90; US$ 3,20 
e US$ 5,50 – sendo a primeira faixa correspondente à pobreza extrema (OXFAM, 2020). 

Acadêmica Marcia 

Aguirre 

Profa. Dra. Alessandra 

Troian 



22 
 

da crise provocada pela pandemia, ao passo que a concentração de renda 
aumentou entre o grupo de pessoas mais ricas do mundo. 

Embora muitos países tenham adotado políticas de auxílio financeiro aos grupos 
supracitados com o intuito de minimizar a crise econômica provocada pela 
pandemia, no Brasil a política veio inferior ao salário mínimo do país (R$ 
1.045,00 em 2020). Aprovado no final de março, o Auxílio Emergencial 
consistia em um benefício temporário – inicialmente tinha previsão de duração 
de três meses, prorrogáveis por mais três, cujo objetivo era atender “diaristas, 
caminhoneiros, pescadores, baianas de acarajés e entregadores de aplicativos, e 
dando direito a duas cotas do benefício não só a mulheres que chefiam famílias 
sozinhas, mas também a homens na mesma situação” (SCHYMURA, 2020, p. 
06).  

Gerido pela Caixa Econômica Federal, o benefício atingiu cerca de 126 milhões 
de pessoas, aproximadamente 60% da população brasileira. Como público-alvo 
a ser beneficiado, foram identificados categoricamente beneficiários do 
Programa Bolsa Família; inscritos no Cadastro Único; e pessoas não 
enquadradas nas hipóteses anteriores, mediante auto declaração – como 
microempreendedores individuais (MEI) e contribuintes individuais da 
Previdência Social. Divididos em cotas que priorizavam as duas primeiras 
categorias, de março a setembro, os beneficiados pelo Auxílio Emergencial 
receberam parcelas de R$ 600,00 e R$ 1.200,00 e, a partir de outubro, R$ 300,00 
e R$ 600,00 (CARDOSO, 2020; PINHO, 2021). 

Ao total até dezembro de 2020, o Governo Federal dispendeu aproximadamente 
R$ 292 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio (ROUBICEK, 2020). 
Porém, embora tenha dado certo fôlego à economia, por questões de 
acessibilidade tecnológica – pois o benefício só poderia ser solicitado via 
aplicativo de smartphone; por problemas em bases de dados como o CadÚnico 
e a Dataprev; ou por atraso no pagamento feito pelo Ministério da Economia; 
muitas pessoas com direito ao benefício ou não o receberam ou ficaram longos 
períodos sem acesso a ele.  

Em decorrência de tais problemas, ao invés de resguardar pessoas à exposição 
ao vírus, em todo país houveram aglomerações em agências da Caixa 
Econômica Federal para reivindicar o benefício. Dentre as pessoas mais 
expostas estão mulheres, das quais a maioria são pardas e negras. Para a 
OXFAM (2021), tanto no Brasil quanto no mundo, os impactos proporcionados 
pela pandemia são mais visíveis em grupos minoritários: mulheres e minorias 
étnicas. Isto porque historicamente mulheres e indígenas, pardos e negros 
compõem grande parte de populações em situação de insegurança 
socioeconômica. 

No Brasil, pessoas negras são 40% mais propensas a vir a óbito em decorrência 
da Covid-19 do que pessoas brancas. De março a junho de 2020, se houvesse 
equidade social e racial no Brasil, estima-se que 9.200 pessoas negras não 
teriam sido vítimas da pandemia (VIÑAS; et al., 2020; OXFAN, 2021). Neste 
cenário, não somente as questões raciais, mas também as questões de gênero 
expõem a vulnerabilidade desses grupos sociais e a economia do cuidado5. 

                                                      

5 Realizado majoritariamente por mulheres, a economia do cuidado é referente ao trabalho de 
dedicação desempenhado para a sobrevivência e ao bem-estar de outras pessoas e/ou do 
ambiente em que o trabalhador está inserido, sendo remunerado ou não (BIANCONI; et al, 
2020). 
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Em pesquisa realizada em 2020 pela organização não-governamental SOF 
(Sempreviva Organização Feminista), cerca de 50% das mulheres brasileiras 
ficaram responsáveis pelo cuidado do lar, filhos e idosos – sendo que 62% 
residem em áreas rurais. Embora 41% das mulheres brasileiras conseguiram 
manter seus postos de trabalho remunerado na pandemia, as horas de trabalho 
se intensificaram – nas quais se estenderam para com os cuidados. Dentre as 
mulheres desempregadas, 58% são negras. Somado ao esgotamento físico e 
mental, a pandemia fez com que as mulheres sentissem dificuldades financeiras 
em gerir a casa em período de isolamento – sobretudo em lares monoparentais 
(BIANCONI; et al., 2020).  

Já no que diz respeito aos postos formais de trabalho correspondentes à 
economia do cuidado na linha de frente do combate a Covid-19, 53% são 
pessoas pardas e negras, das quais ocupam funções desde serviços gerais a 
enfermagem (VIÑAS; et al, 2020). Dos mais de 6 milhões de profissionais que 
atuam no combate a pandemia, em todos os níveis de funções na área da saúde, 
as mulheres representam 65%. Contudo, fora de hospitais e em laboratórios de 
pesquisa, somente 30% dos cientistas que pesquisam o vírus no país são 
mulheres (MEIRELLES; BARBOSA, 2021). 

Ou seja, por ter tornado a desigualdade social mais evidente, pessoas pardas, 
negras e indígenas, juntamente com mulheres, se tornaram as maiores vítimas 
dos efeitos da pandemia: desde a doença, até os efeitos econômicos provocados 
por ela. Para a Fiocruz, as mortalidades provocadas pelo vírus no Sistema Único 
de Saúde (consideravelmente superior as que ocorrem em redes privadas) tem 
na desigualdade social um dos fatores preponderantes na grande incidência de 
mortalidade causada por Covid-19 no Brasil. A desigualdade social influi desde 
o perfil majoritário das vítimas (pessoas pobres, negras e com comorbidades) 
até na estrutura física e de atendimento dos hospitais públicos (DE ANDRADE; 
et al, 2020). 

Prevendo o colapso sanitário em países em que a desigualdade social é um 
fenômeno social, a Oxfam ao publicar o relatório Dignity not Destitut6 em abril 
de 2020, propôs alternativas econômicas para que governos pudessem 
minimizar os efeitos econômicos provocados pela pandemia. Dentre o sugerido 
a organização ressalta a importância em apoiar pequenos empreendimentos, 
produtores rurais e profissionais autônomos, bem como amparar profissionais 
informais e a população em situação de desemprego (OXFAM, 2021).  

Porém, indo na contramão e mantendo a agenda de austeridade econômica, é 
visível que as políticas públicas propostas pelo Governo Federal para o combate 
a Covid-19 não são eficazes para frear a contaminação e letalidade, bem como 
para garantir a dignidade da população em situação de vulnerabilidade 
econômica. Os níveis de mortalidade aumentam na mesma proporção em que 
há o aumento da pobreza em todas suas esferas.  

Embora o Auxílio Emergencial tenha proporcionado certo bem-estar a famílias 
vulneráveis, o mesmo não pode ser tratado como solução contra a pobreza. Por 
ser uma medida temporária e paliativa, ressalta-se que mesmo trazendo 
dignidade aos beneficiários no ano passado, o fim do mesmo em meio a 
pandemia aprofunda ainda mais os efeitos provocados pela pobreza. Ou seja, 
enquanto sobe o número de vítimas do vírus da Covid-19, sobe também o 
número de vítimas da pobreza extrema. Ainda que não sejam fatos diretamente 
relacionados, tanto o aumento dos contágios e mortes como o aumento da 

                                                      

6 “Dignidade não Miséria”. Tradução nossa. 
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pobreza são consequências da forma com a qual a crise econômico-sanitária tem 
sido tratada.  

A pandemia somada ao negacionismo da ciência – algo defendido pela 
presidência da República, aprofundou ainda mais aos problemas históricos do 
Brasil: como a precariedade da saúde e da educação públicas e a ineficiência do 
governo para tratá-las. Entretanto, assim como medidas rígidas de isolamento 
são necessárias, criar condições para que a população sinta o menos possível os 
efeitos econômicos provocados pela crise sanitária também o é – haja vista que 
o reconhecimento da gravidade da crise econômico-sanitária é um passo 
importante para controlar a pandemia da pobreza. 
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