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1 INTRODUÇÃO 

 O avanço da pandemia trouxe consigo uma crise econômica global com 

consequências humanitárias gravíssimas e que conjuga algo inédito: o colapso do 

sistema de saúde; impactos drásticos no setor produtivo da economia e queda abrupta 

da demanda agregada. No caso do Brasil, principalmente por conta do tipo de política 

econômica disfuncional imposta nos últimos anos ao conjunto da sociedade, os 

impactos da emergência sanitária estão sendo ainda mais profundos. Somando-se a 

isso o negacionismo, inoperância e fanatismo ideológico do governo federal frente à 

crise, as previsões são as piores possíveis. 

 A presente nota pretende subsidiar o debate sintetizando o panorama 

econômico e as perspectivas para a economia brasileira em três eixos: análise 

conjuntural e prospectiva do mercado de trabalho; os desafios fiscais colocados e os 

impactos do possível fim do auxílio emergencial. Mais do que as consequências da 

crise corrente, a presente nota revela que a recuperação econômica é totalmente 

incerta e, se ocorrer, será necessariamente desigual. 

Sobre o mundo do trabalho, a classe trabalhadora, que já sofre com uma crise 

estrutural de longa data, irá se defrontar nos próximos meses com uma situação ainda 

mais drástica do que os índices oficiais de desemprego corrente apontam: a tendência 

é de que a taxa oficial de desocupação, bem como os índices que medem a 

precarização no mercado de trabalho, piorem significativamente quando as pessoas 

voltarem a procurar ocupações. Efeito que será potencializado pelo fim definitivo do 

auxílio emergencial. Milhões voltarão ao mercado de trabalho nos próximos meses e 

não encontrarão ocupações dignas.  

O desemprego tende a deteriorar o tecido social em diferentes esferas: piora 

dos índices de fome e pobreza; agravamento de problemas relacionados à segurança 

pública; desestruturação familiar com efeitos nocivos, principalmente, sobre as 

crianças; aumento da incidência de problemas psiquiátricos, inclusive a elevação do 

número de suicídios e da dependência química. Os efeitos serão ainda mais cruéis 

para parcelas da população já marginalizadas por uma série de fatores estruturais, 

como as mulheres, a população negra e indígena e os LGBT´s. 

O desafio para a superação da crise se torna ainda maior dramático quando 

levamos em consideração o arcabouço fiscal vigente que, como veremos no decorrer 
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da nota, impõe, de forma autoritária e anticientífica, restrições fortíssimas à atuação 

do Estado na contenção dos danos, algo que está na contramão do debate econômico 

internacional. Dito de outra maneira, as regras fiscais colocadas são entraves à livre 

atuação da União, com todos os recursos necessários, para o enfrentamento da crise 

econômica e seus efeitos sociais.   

Por fim, a situação da classe trabalhadora só não foi mais crítica durante a 

pandemia por conta do auxílio emergencial, proposto e aprovado pelo Congresso 

apesar da oposição inicial do governo federal à proposta. O auxílio atendeu a 67% 

dos desempregados brasileiros e a mais de 40% das mulheres chefes de família. O 

valor representa mais da metade da renda familiar para 23 milhões de pessoas e a 

única fonte para outros 9 milhões. Ou seja, estamos falando da fronteira entre ter ou 

não comida na mesa. Com o fim do auxílio emergencial, somado a um mundo do 

trabalho destruído, a situação das famílias mais pobres será desesperadora nos 

próximos meses.  
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2 MERCADO DE TRABALHO 

Os dados mais atuais sobre o mercado de trabalho apontam que a taxa de 

desemprego alcançou 14,1% no trimestre entre setembro e novembro de 2020. É o 

maior percentual para esse trimestre móvel desde o início da série histórica da 

pesquisa, em 2012. O total de desempregados no país foi estimado em 14 milhões, 

elevação de 18,2% (2,2 milhões de pessoas a mais) em relação mesmo trimestre de 

2019 (11,9 milhões).  

A título de comparação, em 2014, ano que antecede a virada à austeridade, o 

desemprego fechou o ano em 6,8%, na época 6,5 milhões de pessoas. A austeridade 

iniciada em 2015 ampliou fortemente o desemprego e o subemprego (não de forma 

acidental, mas como objetivo final). A situação, que já era trágica, tende a piorar 

consideravelmente com os desdobramentos da pandemia.  Os dados de desemprego 

corrente são impressionantes, mas não chegam nem perto de revelar a magnitude da 

atual crise no mercado de trabalho.    

 A situação crítica do mundo do trabalho não pode ser compreendida apenas a 

partir dos dados de desocupação pois, tecnicamente, o IBGE só considera como 

desempregada aquela pessoa que está sem trabalho, mas busca novas 

oportunidades. Portanto, o indicador acaba deixando de fora as pessoas que 

perderam empregos, mas decidiram se retirar do mercado.  

 Por causa da pandemia, muitas pessoas que saíram do mercado optaram por 

não procurar oportunidades, por medo de contágio pelo vírus ou por falta de vagas. 

Isso faz com que a taxa de desemprego não seja o único dado importante para 

compreender a situação da classe trabalhadora, especialmente neste momento.   

 A argumentação acima fica mais clara quando percebemos que o maior 

momento de retirada da força de trabalho ocorreu entre março e maio, quando 7,4 

milhões de pessoas deixaram a força de trabalho. Isso indica, no saldo das operações, 

que quase todas as pessoas que perderam trabalho (7,7 milhões) decidiram não voltar 

a procurar emprego imediatamente. É o que explica o motivo da taxa de desemprego 

não ter disparado justamente no auge da crise.    

 Para aprofundar a análise, mesmo que ainda de forma insuficiente, é 

necessário destrinchar a chamada subutilização da força de trabalho, ou seja, para 

quantas pessoas faltou trabalho no período de referência. No trimestre encerrado em 
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novembro de 2020, faltou trabalho para 32,2 milhões de pessoas, número que inclui: 

os desempregados (14,0 milhões de pessoas), os que trabalharam menos horas do 

que poderiam (6,7 milhões) e os que estavam disponíveis para trabalhar, mas que 

deixaram de procurar vaga (11,4 milhões de pessoas). Trata-se de uma elevação 

significativa de 5,7 p. p. frente ao mesmo trimestre de 2019 (23,3%).  

 A população fora da força de trabalho subiu 17,3% (mais 11,3 milhões de 

pessoas) frente ao mesmo trimestre de 2019. Essas 11,3 milhões de pessoas tendem 

a voltar para o mercado de trabalho em breve e irão inflar o exército industrial de 

reserva, dentre desempregados e subempregados.   

 Portanto, a tendência é que a taxa oficial de desemprego cresça 

significativamente no Brasil nos próximos meses quando as pessoas voltarem ao 

mercado de trabalho. Efeito que será potencializado, duplamente, pelo fim definitivo 

do auxílio emergencial.  

 Primeiramente, sem o auxílio a maior parte da classe trabalhadora não terá 

recursos para a subsistência e voltará a buscar algum tipo de trabalho, mesmo que 

tenha que se expor ao vírus em uma conjuntura onde a pandemia ainda registra 

elevados índices de contaminações e mortes.    

 A retirada do auxílio, além de empurrar uma enorme massa de pessoas para 

o mercado de forma abrupta, reduz as chances de retomada da normalidade. Se 

ninguém compra, ninguém vende e ninguém contrata. Com a falta de perspectivas 

para a retomada econômica, o mercado de trabalho, principalmente o formal, terá 

dificuldade de absorver as pessoas que estarão voltando a procurar empregos.   

 Por fim, a recessão e o aumento do desemprego fazem com que cresçam os 

subempregos, ou seja, trabalhos sem vínculo empregatício cujas principais 

características são a baixa produtividade e a má remuneração.   

 

2.1 CONSEQUÊNCIAS ESTRUTURAIS DA CRISE ESTRUTURAL NO MUNDO DO 

TRABALHO 

As consequências econômicas e sociais da crise econômica não podem ser 

minimizadas. O desemprego tende a deteriorar o tecido social em diferentes esferas, 

conforme indica a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011):  
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a)  piora dos índices de fome e pobreza;   

b) agravamento de problemas relacionados à segurança pública   

c)  desestruturação familiar com efeitos nocivos, principalmente, sobre as 

crianças;   

d) aumento da incidência de problemas psiquiátricos, inclusive a elevação 

do número de suicídios e da dependência química.   

e) Os efeitos são ainda mais cruéis para parcelas da população já 

marginalizadas por uma série de fatores estruturais, como as mulheres, a população 

negra e indígena e os LGBT´s.  

  

 Além das consequências de curto prazo, o desemprego alto e persistente gera 

efeitos adversos para o futuro desencadeados por um processo de histerese.  Dentre 

os efeitos estruturais, se em algum momento a economia voltar a demandar mais força 

de trabalho após um longo período de alto nível de desemprego, parte dos 

trabalhadores terão suas habilidades laborais reduzidas ou desatualizadas e se 

encontrarão em condições de difícil inserção no “mercado”, tendendo a 

permanecerem no desemprego ou aceitando trabalhos precários, geralmente na 

economia informal, fato que se torna ainda mais grave em um cenário de rápida 

transformação tecnológica.    

 Desta forma, um choque de desemprego conjuntural pode se tornar estrutural: 

trata-se do efeito histerese, que ocorre quando a taxa de desemprego é elevada, mas 

decorrido determinado intervalo de tempo ela não volta aos mesmos níveis   

2.2  OS IMPACTOS ÉTNICO-RACIAIS E DE GÊNERO DA CRISE NO MUNDO DO 

TRABALHO 

Se é notório que a desigualdade racial no mundo do trabalho brasileiro é 

histórica e profunda, as consequências estruturais da crise atual em seu recorte 

étnico-racial ainda não estão sendo debatidas à altura pelo conjunto da sociedade.  A 

desigualdade étnico-racial no mundo do trabalho se acentuou fortemente durante a 

crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e, se nada for feito 
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emergencialmente, a tendência é de ampliação a ampliar estrutural, via efeito 

histerese, do abismo de classe e raça.  

Os principais indicadores oficiais mostram que os pretos e pardos, que 

representam mais da metade da população do país, foram os mais prejudicados pelos 

efeitos da crise no mercado de trabalho. Como vimos, a situação tende a piorar com 

a volta destes trabalhadores ao mercado de trabalho após o fim do auxílio 

emergencial.  

  

a) A taxa de desemprego entre as trabalhadoras e trabalhadores pretos ficou 

em 17,8%. A dos brancos, por sua vez, ficou em 10,4%. Assim, a diferença 

da taxa dos pretos em relação à dos brancos foi de 7,4%  

b) Sobre a taxa de informalidade, índice importante para estimar a 

precarização no mundo do trabalho, dados do IBGE de 2019 revelam que 

enquanto a taxa de informalidade entre os brancos foi de 30,1%, chegou a 

39,9% para pretos, e a 43,5% para os pardos.  

c) Além de sofrerem mais com o desemprego e precarização, são chocantes, 

também, os dados que revelam a profunda desigualdade salarial entre 

pretos e pardos em relação aos brancos: em 2019, o salário médio das 

pretas e pretos foi 45% menor do que do que o dos brancos, de acordo com 

a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad).  

d) A situação é ainda pior para a mulher negra: a média salarial para elas 

chegou a ser a 70% menor do que das mulheres brancas. 

e) A remuneração média das mulheres pardas e pretas é ainda menor que a 

dos homens pretos – a diferença entre os gêneros fica em torno de R$ 500. 
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3 POLÍTICA FISCAL  

Em face do cenário de crise colocado, é muito importante analisar o arcabouço 

fiscal existente, pois ele será a efetiva restrição à atuação do Estado na contenção 

dos danos. Dito de outra maneira, as regras fiscais colocadas são entraves à livre 

atuação da União, com todos os recursos necessários, para o enfrentamento da crise 

econômica e seus efeitos sociais.   

 A ideia de existência de regras fiscais vem justamente da noção de 

necessidade de conter gastos públicos, em uma lógica de que o Estado é gastador e 

irresponsável. Não se discute a economia de maneira integrada, tampouco os 

impactos econômicos e sociais da imposição dessas restrições.   

Ou seja, é como se o Estado não pudesse agir livremente por meio do 

orçamento e da tributação (política fiscal), mas o pode quando se diz respeito a 

crédito, câmbio e juros (política monetária). Por que? Ademais, pouco se fala e pouco 

se estuda os efeitos efetivos das regras implantadas. Essas regras, em vez de reduzir 

o endividamento, aumenta? Qual o impacto sobre o investimento total da economia? 

Que grupos sociais são mais afetados pelos cortes? Que projeto de poder está por 

trás de tais restrições?  

O conjunto de regras não é harmônico e as evidências mostram ser 

extremamente danoso, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Temos uma 

perda de capacidade de implementação de políticas públicas, redução das 

transferências de renda, compressão dos investimentos públicos e um afastamento 

cada vez maior do Estado do cumprimento de suas funções de proteção social.   

Paralelamente, não houve, como esperavam os liberais, uma redução do 

endividamento público (esse é o principal argumento para a implementação das 

restrições), isto é, da relação dívida/PIB. As evidências são muito claras no sentido de 

que as restrições fiscais autoimpostas não foram capazes, e não teriam como ser, de 

estabilizar essa relação. Abstraindo o debate sobre a conveniência de manter essa 

estabilidade no endividamento público, é fundamental compreender que a redução do 

Estado na economia provoca, na verdade, uma contração econômica, além de todos 

os efeitos sociais decorrentes.  

Abaixo, trazemos as regras que têm sido mais diretamente relacionadas com a 

redução da capacidade estatal, embora existam várias outras.   



9 

 

 

3.1 TETO DE GASTOS 

O famigerado “congelamento” das despesas públicas dispõe que os gastos 

podem crescer anualmente até o limite da inflação do ano anterior. Considerando que 

temos despesas que naturalmente crescem acima da inflação, independentemente de 

reajuste, haverá necessariamente um corte em outras despesas, de modo a 

compensar essa relação e respeitar o Teto estabelecido. Abaixo trazemos o exemplo 

do orçamento de 2020 e da proposta orçamentária de 2021.   

Como podemos observar, temos um crescimento de despesas com pessoal e 

previdência social, apesar de não existir previsão de reajuste. Isso porque existem 

fatores como progressão funcional, envelhecimento da população, etc, que afetam 

esses grupos de despesas. Como existe a restrição do Teto de Gastos, haverá 

necessariamente o corte de R$ 13 bilhões de despesas discricionárias, em um 

momento que o país ainda é fortemente afetado pela pandemia e precisará de mais 

recursos para enfrentar a crise, com aumento dos gastos com saúde, pesquisa, 

transferências de renda, etc.   

A solução que tem sido debatida é a aprovação da chamada PEC Emergencial, 

que será discutida mais adiante, que prevê o acionamento de gatilhos para reduzir 

ainda mais despesas, sendo o principal instrumento o corte de salário de servidores 

públicos em até 25%. Além de contrariar o princípio constitucional da irredutibilidade 

salarial, essa medida terá como efeito econômico a contração do gasto privado, que 

terá efeito negativo sobre o PIB, alimentando o processo recessivo pelo que passa a 

economia. Isso sem contar os efeitos sociais decorrentes da perda abrupta de renda, 

especialmente para a ampla maioria do serviço público que ganha até o Teto do INSS.  

 

2020: 



10 

 

 

 

2021: 

 

 

Trazemos como observação relevante o fato de que o Teto de Gastos é uma 

restrição quanto à elaboração da proposta orçamentária. É um valor máximo para a 

fixação do orçamento público. Durante a execução das despesas ao longo do ano, a 

depender da flutuação das receitas, podemos ter cortes ainda maiores. Essa restrição 

na execução é dada pela meta de resultado primário. Ou seja, o gasto nunca será 

maior que o Teto, mas poderá ser menor que ele, a depender da flutuação de receitas. 

Se a receita aumenta, não há aumento de gastos, porque o Teto impede, mas se há 

queda de receitas, há queda de gastos públicos, para fins de cumprimento dessa 

segunda restrição, que é a meta fiscal.  

3.2 META FISCAL   

Adicionalmente ao Teto de Gastos, temos a meta de resultado primário, que 

fixa um valor “x” a ser cumprido como diferença entre receitas e despesas. Pode ser 
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uma meta de superávit, quando as receitas devem estar acima das despesas, ou uma 

meta de déficit, quando os gastos superam a arrecadação.  

 Essa restrição joga bastante com o imaginário de o Estado como gerenciador 

de um orçamento similar ao doméstico, que deve estar equilibrando suas contas. O 

que se responde ao dizer que o país deve seguir uma diferença de receitas e 

despesas de R$ 130 bilhões, por exemplo? Por que não 50, -790 ou qualquer outro 

valor? Mais uma vez, aqui, a lógica por trás é de restrição, na maior medida possível, 

da capacidade estatal. A meta responde à necessidade da lógica capitalista de “dar 

confiança” ao mercado, justificativa que, aliás, responde a quase tudo na economia 

ortodoxa.   

 Nesse sentido, a meta fiscal tem sido a grande restrição fiscal quanto à 

execução orçamentária, embora os discursos políticos centrem o ataque no Teto de 

Gastos. É como se o próprio campo mais heterodoxo tivesse normalizado a existência 

dessa restrição à atuação do Estado. Como dito acima, o Teto de Gastos é um 

limitador maior quanto à elaboração da proposta, já a meta de resultado é na 

execução. Quando há queda nas receitas que estavam previstas, haverá 

necessariamente um corte de gastos, para fins de cumprimento da meta fiscal, que 

nada mais é que um número arbitrariamente selecionado. Tanto é arbitrário que 

quando o então Ministro da Fazenda Nelson Barbosa propôs uma meta com déficit de 

R$ 70 bilhões houve ataques generalizados e turbulências fortes no mercado. Pouco 

tempo depois, aprovou-se uma meta com déficit 3x maior e o mercado aceitou.   

3.3 REGRA DE OURO   

A Regra de Ouro das contas públicas é uma norma fiscal que proíbe a emissão 

de títulos da dívida pública em montante superior às despesas de capital. Dito de outra 

forma, a regra impede que o governo se endivide para financiar despesas correntes. 

Essa norma se coaduna com o conceito de equilíbrio fiscal. A despesa de capital, que 

consiste essencialmente em investimento público, é uma categoria de despesa que 

produz retornos econômicos e/ou sociais. Já a despesa corrente é vista como mero 

custeio da máquina pública e, por isso, deve ter uma limitação clara.       

Há aqui, portanto, uma regra que joga com a noção de ética: não deixar um 

passivo para gerações futuras. Ou seja, por uma questão moral, não importa o 
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contexto social, o Estado apenas pode se endividar no presente se houver benefícios 

para gerações futuras. Ainda que se aceita esse preceito, é bastante claro que há um 

enorme debate por trás do que pode ser considerado um gasto que beneficie gerações 

futuras. Será que pesquisas, vacina, auxílios assistenciais, educação, etc, não trazem 

benefícios futuros? Pela classificação do orçamento público não. Nenhuma dessas 

despesas é classificada como investimento (GND 4) e, por isso, o governo não poderia 

emitir títulos da dívida para tais finalidades.   

Esses exemplos mostram que a Regra de Ouro é, na prática, muito mais 

complexa do que a lógica moralista simplista que domina o debate econômico parece 

mostrar. No fundo, é apenas mais uma regra fiscal autoimposta para restringir a 

capacidade estatal. As evidências empíricas mostraram que a regra não foi capaz de 

promover o aumento de investimentos ou de conter o avanço da relação dívida / PIB, 

como era pretendido. Portanto, restou apenas mais uma regra de cumprimento 

obrigatório e sem uma finalidade bem definida.  

Países como Alemanha e Reino Unido abandonaram suas regras de ouro para 

ampliar os gastos fiscais e conter os danos da crise financeira de 2008. O Brasil, por 

outro lado, continua apegado a uma norma claramente ineficaz, mas que pode ser 

utilizada como desculpa para a aprovação de mais restrições, a exemplo do que se 

pretende fazer com a PEC Emergencial, que será tratada abaixo.  

3.4 PECS FISCAIS    

Como se não bastasse o arcabouço vigente, o governo trabalha com a 

perspectiva de aprovação de um conjunto de propostas de emenda à Constituição, 

para reformular o Estado brasileiro. São elas:  

1. PEC Emergencial: traz uma série de regras permanentes e transitórias 

relativas a despesas obrigatórias, com o objetivo de reduzir gastos públicos por meio 

de um forte ajuste fiscal. Chama atenção a parte que visa reduzir os salários de 

servidores públicos, com redução de jornada laboral, em até 25%;  

2. PEC do Pacto Federativo: conjunto de medidas para “revisar o pacto 

federativo, com mais recursos e maior flexibilidade”. Prevê desindexação 

orçamentária, com a desvinculação dos mínimos de saúde e de educação, dentre 

outras medidas que são na mesma linha da PEC Emergencial;  
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3. PEC dos Fundos: traz uma revisão de 281 fundos públicos, para a criação 

de um fundo de infraestrutura e abatimento da dívida pública;  

4. Reforma Administrativa: proposta de reestruturação das carreiras do 

serviço público, com redução salarial, fim da estabilidade, etc.    

  

 O cenário fiscal desenhado é, portanto, assustador. Há pouco espaço, dentro 

do que já está colocado, para que o Estado tenha a capacidade de reagir a crises e 

de prover de forma decente serviços à população. As limitações se dão em todos os 

campos: na elaboração orçamentária, na execução, no acionamento de gatilhos ainda 

mais restritivos, no fim da existência de mínimos constitucionais em áreas específicas, 

e assim por diante. É possível falar em democracia dentro desse arcabouço de 

asfixia?    
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4 AUXÍLIO EMERGENCIAL  

A pandemia causada pela Covid-19 revelou e aprofundou a crise econômica e 

social que já pairava no Brasil. A pandemia, que já matou mais de 200 mil pessoas no 

país, só não teve efeitos ainda piores por causa da pressão do Congresso Nacional 

que aprovou o auxílio emergencial para quase 70 milhões de pessoas.  

O fim do auxílio emergencial deve entrar como uma das marcas mais 

devastadoras para o governo Bolsonaro. O auxílio atendeu a 67% dos 

desempregados brasileiros e a mais de 40% das mulheres chefes de família. O valor 

representa mais da metade da renda familiar para 23 milhões de pessoas e a única 

fonte para outros 9 milhões. Ou seja, estamos falando da fronteira entre ter ou não 

comida na mesa.  

Acabar com o benefício, em meio à segunda onda da pandemia, é um gesto 

bárbaro de irresponsabilidade social, ainda mais ante o fato de que no fim do ano o 

país chegou a 14,1 milhões de desempregados, recorde da série histórica do IBGE. 

Isso quer dizer que os quase 70 milhões de pessoas deixam de receber o auxílio e 

têm diante de si um mercado de trabalho sem oportunidades.  

Sabe-se que o impacto da pandemia para as mulheres depende de diferentes 

arranjos institucionais. A quantidade de trabalho produtivo e reprodutivo, bem como 

sua distribuição entre os membros de uma família, varia de país para país, mas as 

mulheres, no geral, realizam uma parcela maior do trabalho de cuidado não 

remunerado. As desigualdades enraizadas que as mulheres enfrentam em uma 

miríade de dimensões, como renda, uso do tempo e violência, também variam de 

acordo com a raça, classe, região e acesso à rede de proteção. No Brasil as mulheres 

despendem o dobro de horas neste tipo de trabalho em comparação aos homens. 

Como resultado da divisão sexual do cuidado, as mulheres foram 

desproporcionalmente sobrecarregadas por conta da pandemia de COVID-19.   

As mulheres são maioria no setor de serviços, especialmente na saúde, 

educação, limpeza e comércio essencial, estando assim na linha de frente e mais 

suscetíveis ao vírus. Também são maioria nos serviços não-essenciais como 

cabeleireiras e manicures, sofrendo mais com o desemprego e/ou falta de clientes. 

São também maioria em empregos informais e entre os desempregados. No contexto 
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da COVID-19, com enormes impactos econômicos e de saúde, desigualdades de 

gênero e raça não podem ser ignoradas.  

O Congresso Nacional, ao acrescentar que mães adolescentes e mães 

solteiras que vivem em uma casa monoparental com seus filhos poderiam receber R$ 

1.200,00, trouxe ao auxílio emergencial um efeito importante na proteção de mulheres, 

em especial de mulheres negras, mitigando o aumento da desigualdade de renda de 

gênero e raça. Embora inicialmente o programa de transferência de renda não fosse 

específico de gênero ou raça. O término antecipado do auxílio emergencial, 

combinado ao fato de que outras políticas não buscam proteger mulheres e minorias 

de vulnerabilidades sociais e econômicas, levará a um aumento na desigualdade de 

gênero e raça no Brasil em 2021.  

A perda de renda devido aos impactos econômicos da pandemia foi mais 

intensa para aqueles na extremidade inferior da distribuição de renda, com o decil 

mais baixo perdendo mais da metade de sua renda. O auxílio emergencial teve um 

impacto agregado de quase mitigar todas as perdas de receita e mais do que 

compensar a perda na extremidade inferior da distribuição. Como consequência, o 

auxílio emergencial reduziu temporariamente as taxas de pobreza extrema e 

desigualdade de renda.  

Quando o auxílio não é levado em consideração, o nível de desigualdade de 

renda teria aumentado no Brasil como resultado dos impactos econômicos do COVID-

19. Assim, o fim repentino do programa de alívio em dinheiro em dezembro de 2020 

provavelmente trará altos níveis de pobreza e um aumento na desigualdade, não 

apenas em comparação com os níveis atuais, mas também em comparação com os 

níveis anteriores à pandemia.  

Estudos mostram que quando observada a PNAD-COVID (Pesquisa Domiciliar 

Padrão do Brasil para o período da COVID feita pelo IBGE) antes da pandemia, a 

renda do trabalho per capita de famílias chefiadas por homens brancos era quase 2,5 

vezes maior do que a de famílias chefiadas por mulheres negras. Também podemos 

ver que todos os grupos ganharam relativamente às famílias chefiadas por mulheres 

negras e pardas, indicando que as mulheres pretas e pardas sofreram um impacto 

maior da perda de renda do trabalho e estão experimentando uma recuperação mais 

lenta do que qualquer outro grupo.  
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O efeito distributivo racial e de gênero do auxílio emergencial que é responsável 

por aproximar a renda das famílias chefiadas por mulheres negras da de todas as 

outras. Portanto, o auxílio é uma medida muito importante para o alívio da perda de 

renda. Os efeitos da retração econômica e do fim do benefício para a população 

vulnerável, especialmente as mulheres negras, serão enormes, deixando suas 

famílias sujeitas à pobreza e à doença.  

Em relação ao produto econômico, serão R$ 32 bilhões a menos na economia 

por mês. Quem recebe o auxílio gasta no consumo, frequentemente no comércio local: 

no mercado, no açougue, na padaria do bairro. Sem esse dinheiro em circulação, 

poderemos ter uma nova onda de falências nos pequenos negócios e mais 

desemprego. É notório que os programas de transferência de renda têm efeito 

econômico multiplicador, ampliando o consumo popular, estimulando a geração de 

emprego e gerando impacto positivo na arrecadação tributária.  


