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Capítulo 11 

ECONOMIA DA PANDEMIA: O RETORNO SERÁ EM J (invertido) 

 Marcel Caparoz / Paulo Rabello  

08 / julho / 2020 

 

O atual cenário econômico e social é distinto de tudo que já vimos e com que 

convivemos no passado. Não se trata apenas de saída de uma recessão convencional, 

ou efeito de uma crise inflacionária, como já enfrentamos muitas vezes no passado. 

Tampouco é recuo depois de um processo de superaquecimento econômico. Pelo 

contrário. Em janeiro deste ano, antes da pandemia, as atividades no País já estavam 

anêmicas e pré-recessivas. O retorno ao ponto pré-crise será lenta e em forma de uma 

letra J invertida. Ou seja, o momento pré-pandemia só será retomado para além de 

2021.  

 

OS 5 ELEMENTOS DA CRISE PANDÊMICA 

A crise atual foi deflagrada pela quarentena para o combate da pandemia da Covid-19, 

mas agrega características distintas, seja pelo lado da demanda, com queda abrupta 

da confiança e da capacidade de consumo e investimento na economia, seja pelo lado 

da oferta, com o fechamento do comércio e interrupção de atividades de muitas 

empresas industriais do país, com impactos inclusive na capacidade de atuação do 

poder público. 

De forma direta, podemos listar cinco fatores principais que diferenciam esta crise das 

demais: 

1) Demanda muito retraída e queda vertical da confiança e do poder de consumo 

2) Desarticulação da oferta, com restrição na logística e de canais convencionais 

de distribuição  

3) Explosão do déficit primário fiscal do Governo federal 

4) Ausência de políticas compensatórias adequadas para pessoas jurídicas 

(empresas de todos os tamanhos) 

5) Volatilidade cambial e imprevisibilidade nas relações externas. 

A atuação conjunta destes cinco fatores, todos ao mesmo tempo, e com elevada 

intensidade, é o que dá à atual crise o seu caráter distinto. Podemos representar de 
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forma simplificada o cenário que vivemos através do tradicional gráfico de equilíbrio 

macroeconômico entre a oferta e a demanda agregadas. Sem entrar em todas as 

nuances que a teoria implica, uma economia saudável deveria convergir para um 

equilíbrio entre os ofertantes (Indústria/Comércio) e demandantes 

(Consumidores/Governo), estabelecendo certa quantidade de produtos e preços 

transacionados no mercado. A Figura 1.A demonstra este ambiente de “equilíbrio” 

econômico anterior ao início da pandemia, com uma quantidade Q1 de produção 

agregada e um índice de preços P1. 

Figura 1.A                                                           Figura 1.B 

 

Elaboração: RC Consultores 

A quarentena imposta à sociedade alterou bruscamente este ambiente, restringindo a 

relação entre ofertantes e demandantes. O fechamento dos estabelecimentos 

comerciais e de serviços reduziu radicalmente oferta de produtos no mercado físico. O 

crescimento das vendas pela internet contribuiu para amenizar o quadro recessivo, mas 

não eliminou o problema. Além disso, milhões de trabalhadores tiveram seus 

rendimentos impactados, seja pela impossibilidade de prestarem determinados 

serviços, seja pela redução salarial ou até mesmo pela demissão de seus empregos. O 

socorro emergencial foi valioso, mas não compensou pelo elemento de confiança 

perdida do consumidor médio. 

A falta de emprego já é um problema generalizado, embora por efeitos estatísticos, 

ainda não tenha impactado diretamente a taxa de desemprego oficial (do IBGE). O 

gráfico abaixo apresenta a queda vertical do número de pessoas ocupadas no Brasil 

nos últimos doze meses: mais de 7 milhões de pessoas deixaram de ter um trabalho. 

No entanto, a pesquisa do IBGE apurou que essas pessoas, ao se desempregarem, 

simplesmente deixaram de procurar outro posto de trabalho, saindo "voluntariamente" 

da população economicamente ativa (PEA). Por isso, não foram mais contabilizadas 

como desempregadas. Esse é um efeito estatístico (o desemprego falsamente 
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voluntário, pela proibição de mobilidade) não apaga a real situação da economia 

brasileira.  

 

 

Fonte: IBGE 

A interação destes fatores culminou na contração simultânea das curvas de oferta e da 

demanda, deslocando-as para trás e reduzindo temporariamente a quantidade de 

produção de equilíbrio da economia, conforme Figura 2. Ou seja, tanto o nível de 

produção quanto o de consumo despencaram no País. Simultaneamente. A reabertura 

da economia, com o controle do avanço de novos casos de covid-19 contribuirá para a 

recuperação gradual da oferta da economia e, consequentemente, da renda por parte 

dos trabalhadores brasileiros. Porém, fica a grande pergunta: seremos capazes de 

retornar, ate 2021, ao mesmo nível de produto da economia anterior ao início da 

quarentena? O governo federal afirma que sim. É natural que as autoridades 

demonstrem otimismo, mesmo contra as evidências. Torcidas à parte, é preciso 

averiguar quanto tempo levará a retomada. O planejamento das empresas depende 

dessa projeção crucial. 
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Figura 2 

 

Elaboração: RC Consultores 

 

O ANDAR DA INDÚSTRIA DETERMINA O RESTO 

Com a reabertura da economia, a maior parte da oferta e da demanda retornará, mas 

ainda abaixo do nível registrado no período anterior à pandemia, resultando num 

novo equilíbrio de curto prazo com preços semi-deflacionários e produção deprimida. 

Não adianta criar falsas expectativas e achar que a retomada será fácil e rápida. Não 

será. A indústria brasileira, que já vinha sofrendo com a falta de produtividade e 

competividade, mergulhou novamente numa profunda recessão. O nível atual de 

produção da indústria de transformação é o mais baixo dos últimos 20 anos. Não 

serão dois ou três meses de repique para recuperar todo o sucateamento imposto ao 

setor ao longo de tantos anos. Um plano de ação bem coordenado é fundamental para 

o ressurgimento do setor, com medidas que elevem a competitividade e a capacidade 

de investimento da indústria. É o que mostra o quadro a seguir, de modo claro e 

inequívoco. 

 

Fonte: IBGE 
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A geração de energia no Brasil reafirma o quadro recessivo da atividade econômica. O 

menor consumo em 2020 é expressivo e preocupa quando comparado ao mesmo 

período do ano anterior. A queda é acentuada a partir do fim de março/20, e embora já 

apresente alguma recuperação nas últimas semanas de junho, o movimento ainda é 

incerto e insuficiente para um processo de retomada econômica consistente. 

 

Fonte: IBGE 

Embora a situação continue extremamente preocupante, alguns setores já começam a 

demonstrar sinais de recuperação, como é o caso do comércio de materiais de 

construção, o de supermercados e de Móveis/Eletrodomésticos, que já conseguem 

faturar acima do que era registrado no período anterior à crise, conforme dados 

preliminares da empresa Cielo em junho. Porém, os demais setores seguem 

mergulhados na crise aberta, como é o caso do turismo/hotelaria/transportes de 

passageiros, bares/restaurantes, vestuário e postos de combustíveis. É preciso um 

socorro financeiro imediato e efetivo para quase todos os setores. São eles que irão 

garantir o emprego e a renda de milhões de trabalhadores no pós-pandemia.  
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Fonte: Cielo 

 

OS NOVOS DADOS DA RECEITA FEDERAL  

Neste ambiente de intensa volatilidade, a Receita Federal divulgou o crescimento de 

10,8% das vendas com emissão de notas fiscais eletrônicas em junho/20, na 

comparação com o mesmo mês do ano anterior. Uma boa e intrigante  notícia. Alguns 

fatores ajudam a compreender este resultado. Primeiro, temos o amplo programa de 

auxílio aos trabalhadores informais e de baixa renda, com o pagamento de R$ 600 por 

cinco meses para mais de 100 milhões de brasileiros.  

Essa massa de recursos financeiros é considerável. Segundo pesquisa do Banco Central, 

a massa de recursos disponíveis para gastar pela massa trabalhadora deve ter sofrido 

elevação com a soma do socorro emergencial. Grande parte dessa disponibilidade foi 

direcionada para o consumo em supermercados, com alimentos e itens de limpeza. São 

itens que provocam receita fiscal extra. Outra parte foi poupada, como revela a 

evolução favorável dos depósitos em poupança. 
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Fonte: Banco Central do Brasil  

Além disso, com a redução do consumo presencial, decorrente da quarentena, grande 

parte das operações informais dos setores do comércio e dos serviços deixou de ser 

realizada. A consequência foi a concentração do consumo em estabelecimentos 

formais e recolhedores de impostos. O almoço de um trabalhador em home office, por 

exemplo, deixou de ser realizado num pequeno restaurante ou food truck – que 

poderiam não estar emitindo nota fiscal – para um aplicativo de entrega de refeição, 

com uma fiscalização tributária mais rigorosa.  

Embora o número de ocupados esteja em queda, os efeitos da redução da renda do 

trabalhador ainda não foram efetivamente sentidos na economia. Seja pelo auxílio de 

R$ 600 do governo, seja pelo seguro-desemprego auferido pelos que foram demitidos. 

No médio prazo a queda da massa salarial será mais aguda e comprometerá a 

capacidade de consumo das famílias.  

Por fim, além do represamento do consumo das pessoas em abril e maio, ao 

enfrentaram um fechamento completo do comércio não essencial, que desaguou na 

reabertura em junho/julho, tivemos também um empenho maior por parte dos 

governos federal, estaduais e municipais, realizando contratações extraordinárias de 

funcionários para a área da saúde e compras de equipamentos e medicamentos 

necessários ao combate da Covid-19, contribuindo assim, para maior demanda no mês 

apurado pela Receita Federal. Mas a comparação é pontual. Devemos aguardar dados 

do trimestre em curso para concluir. 
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O MIX MONETÁRIO-FISCAL ESTÁ ERRADO 

De qualquer forma, fica evidente a necessidade de atuação do Governo para atenuar os 

impactos da crise na sociedade e acelerar o processo de retomada econômica. E aqui, 

novamente, retratamos um quadro de fragilidade da situação atual, visto que a 

capacidade do governo de agir tem se mostrado insuficiente e inadequada, com 

elevação preocupante do endividamento público, que indica alcançar o patamar de 

100% do PIB em 2021. A dívida pública projetada é reflexo dos déficits fiscais vindouros 

neste e no próximo ano. Uma contenção geral da despesa pública em todas as rubricas 

não associadas à saúde seria requerida. Mas o Congresso não previu tal limitador de 

despesa no "Orçamento de Guerra". Uma oportunidade ímpar foi perdida por incúria 

de quem projeta gastos públicos. Todo o gasto com o socorro emergencial poderia ter 

sido coberto pelo efeito da economia com o limitador emergencial de despesas 

sobre o restante das rubricas de gastos federais. 

A consequência das medidas fiscais adotadas até o momento pelo Governo é o 

crescimento real da despesa pública em 29,8% em relação ao mesmo período do ano 

anterior, totalmente incompatível com a nossa capacidade de pagamento.  

 

Fonte: Banco Central do Brasil  

No entanto, do lado financeiro, que não acarretaria impactos fiscais relevantes, a 

atuação dos entes financeiros do governo deixou muito a desejar. Pode-se afirmar que 

as proporções monetário-fiscais do programa de gastos para a pandemia funcionaram 

invertidas, com as ênfases trocadas. Dai a explosão prevista da dívida pública.  
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Fonte: Banco Central do Brasil / RC Consultores 

É neste ponto que está o maior equívoco e impasse na gestão do governo federal. A 

ausência de políticas adequadas ao mercado de crédito no Brasil está debilitando as 

empresas no país, em especial, nas micro e pequenas empresas, que não conseguem 

acessar as anunciadas linhas de crédito pelo governo. Passados quase quatro meses de 

pandemia, o impasse do crédito persiste. A burocracia e o elevado custo dos 

financiamentos têm travado a ajuda às empresas brasileiras. 

Mesmo com a queda acentuada da Selic, que passou de 14% a.a. em 2016 para apenas 

2,25% a.a. atualmente, o custo do crédito aos consumidores e empresários continua 

muito acima da taxa básica. É questionável a conduta do BC em relação a esta queda 

dos juros, que com o ímpeto de contribuir para a retomada da economia real, tem 

gerado mais transtornos do que ajuda. Isto porque este novo patamar da Selic está 

contribuindo diretamente para a desvalorização mais abrupta da moeda brasileira. 
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Fonte: Banco Central do Brasil 

Os fundamentos econômicos do Brasil não suportam e não refletem uma taxa de juros 

no patamar de 2,25% a.a., seja pelo elevado desequilíbrio fiscal, com crescimento 

acentuado da dívida pública e das incertezas na economia, seja pelas condições do 

mercado financeiro mundial, com recursos migrando para economias mais 

consolidadas e seguras. Por outro lado, o juro médio praticado no mercado bancário 

sobre as empresas mutuárias segue alto demais. 

 

VOLATILIDADE DA MOEDA BRASILEIRA  

O gráfico abaixo expõe o desequilíbrio do nível atual de juros com os fundamentos 

econômicos do Brasil, neste caso exemplificado pelo spread do CDS do país, que é uma 

medida de risco. Aparentemente, existe uma correlação positiva entre taxa de juros e 

spread do CDS. Quanto maior o spread de risco de um país, maior será sua taxa de 

juros. O Brasil está hoje fora desta curva, uma vez que a taxa reduzida da Selic exigiria 

um menor nível de risco percebido, o que não é o caso. A comparação com os demais 

países acentua o nosso desequilíbrio. O ajuste se dá pelo fluxo negativo de recursos 

financeiros na economia e a consequente desvalorização da moeda que, além de 

acentuada, tem estado altamente volátil. 
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Fonte: Versa / BCB / Bloomberg 

 

O gráfico abaixo apresenta esta volatilidade extrema da moeda brasileira em relação às 

demais moedas dos países emergentes. Fica evidente que a volatilidade brasileira 

ocorrida a partir de abril/20 foi gerada por fatores internos, com crises políticas e 

ineficiências no combate ao avanço da Covid-19. 

 

Fonte: Versa / BCB / Bloomberg 

A volatilidade no câmbio destrói qualquer tentativa de planejamento de longo prazo 

das empresas, dificultando a tomada de decisão e reduzindo sua competitividade no 
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mercado. Este movimento de grande oscilação não é bom para os exportadores nem 

para os importadores. 

Uma moeda precisa de credibilidade e previsibilidade. O principal papel do BC é a 

defesa do valor da moeda. A princípio, o BC não está conseguindo cumprir de forma 

adequada esta tarefa. 

Outro ajuste que pode ser notado é a inclinação positiva da curva futura de juros 

brasileira, com taxa mais elevadas esperadas para os vencimentos mais longos, 

reforçando a visão do mercado de que a taxa reduzida da Selic é um efeito 

momentâneo e sem sustentação no longo prazo, dado o atual estágio econômico e 

fiscal do Brasil. 

 

Fonte: Vérios / BCB / Bloomberg 

 

RETORNO DIFÍCIL, COMO NUM "J" INVERTIDO 

Em razão desses argumentos, reafirmamos que o formato da paulatina recuperação 

brasileira será num formato parecido com a letra J invertida. Ou seja, não teremos uma 

pronta recuperação das atividades reais da economia, dado o grande impacto gerado 

na renda dos trabalhadores e sobre a decisão de novos investimentos por parte das 

empresas brasileiras.  
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Diversos setores ainda estão com grandes dificuldades em retomar seu nível de 

atuação, como é o caso dos serviços, que representam cerca de 60% do PIB brasileiro. 

Assim, esperamos uma retomada econômica lenta, com repiques pontuais de alguns 

subsetores, mas sem a capacidade de sustentação no longo prazo. A queda do número 

de pessoas ocupadas no país impressiona. A redução da capacidade de consumo será 

acentuada, reduzindo o potencial de crescimento do nível de vendas do comércio e 

dos serviços.  

Por outro lado, a redução da taxa de juros básica contribuirá para a valorização dos 

ativos, sejam eles acionários ou imobiliários. A queda da taxa SELIC ainda precisa 

chegar na ponta dos tomadores de crédito para que este evento contribua diretamente 

para a retomada da economia. Até mesmo o Governo tem aproveitado o momento 

para refinanciar parte da dívida pública em condições mais favoráveis. 

Assim, a RC Consultores espera queda de 6,1% do PIB em 2020, e tímida recuperação 

de 1,0% em 2021, que não será capaz de recompor a produção econômica perdida em 

relação ao período anterior à pandemia. Para uma retomada em “V”, seria um 

necessário um crescimento da ordem de 6,5% em 2021, apenas para se retornar ao 

nível de produção do fim de 2019. 

Abaixo apresentamos a recuperação projetada pela RC, em J invertido, do PIB Brasil até 

o final de 2021. 
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RESUMO DAS PROJEÇÕES RC 

Apresentamos os destaques das projeções para a economia brasileira para 2020/2021, 

no Cenário Mais Provável (CMP). 

 

 

 

Para concluir, este Cenário Mais Provável tem potencial de ser um forte indutor de 

conflitos políticos, pelo enfraquecimento contínuo do governo aos olhos do grande 

público. Será uma debilitação gradativa, porém acentuada pelo acúmulo de demandas 

políticas e de frustração de expectativas.  
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A RC Consultores elaborou este informativo com dados disponíveis até 08 / 07/ 2020. Apesar de cuidar da 

exatidão desses dados, a RC Consultores não se responsabiliza pela total precisão das informações que 

poderão, eventualmente, estar incompletas e / ou resumidas. A RC Consultores também não se 

responsabiliza por qualquer operação que venha a ser feita considerando os prognósticos sobre o 

comportamento dos ativos / indicadores aqui mencionados. 


