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Introdução  

A Covid-19, doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome 

respiratória aguda grave 2 (Sars-Cov-2), não é a primeira causadora de 

pandemias na história da humanidade. A peste bubônica (peste negra), a gripe 

asiática (gripe russa), a varíola, a cólera e a gripe espanhola dizimaram a vida 

de milhões de pessoas no planeta em um passado longínquo. A primeira 

pandemia do século 21, a gripe suína (H1N1), teve origem no México em 2009 e 

matou em todo o mundo 18.449 pessoas em um total de 651 mil casos, de 

acordo com último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A Covid-19 foi identificada e teve o primeiro caso oficial registrado em 

Wuhan, maior cidade da província chinesa de Hubei, em dezembro de 2019. 

Em março de 2020, com 118 mil pessoas infectadas e 4.291 mortes em 114 

países, a OMS reconheceu o estado de pandemia causado pela doença.  

A propagação da Covid-19 teve efeito devastador sobre a atividade 

produtiva ao redor do mundo. Sua causa diferencia de crises econômicas como 

a de 1929, originada pela desvalorização das empresas norte-americana e o 

“crash” na bolsa de Nova York, e a de 2008, que surgiu com a expansão de 

empréstimos de alto risco nos Estados Unidos e a disseminação de 

investimentos lastreados por esses créditos “podres”. As recessões provocadas 

por ambas tiveram origem em aspectos econômicos e financeiros que 

desencadearam na desarticulação dos fundamentos econômicos de várias 

nações, levando à retração do consumo, dos investimentos, do emprego e da 

renda. 

No caso da Covid – 19 houve uma situação inicial de saúde pública de 

enorme magnitude na China, que levou a restrições sobre a produção de bens e 

serviços naquele país, com efeitos secundários sobre a cadeia global de 

produção. O fato desencadeador ocorreu numa economia cujo PIB de US$ 13,6 
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trilhões (2018) é o segundo maior do mundo e que se transformou na nação que 

mais exporta no planeta, com vendas externas que somaram US$ 2,4 trilhões em 

2017. 

Com a epidemia avançando exponencialmente na província de Hubei foi 

inevitável a adoção de medidas impactantes como o isolamento de pessoas e o 

fechamento compulsório de fábricas em um dos mais importantes polos 

industriais da China. Com a integração econômica global a desarticulação da 

produção mundial se fez sentir rapidamente em várias partes do planeta. 

Juntamente com o choque na cadeia global de produção se deu logo na 

sequência a disseminação da Covid – 19 por meio da mobilidade das pessoas 

entre as regiões do planeta. A circulação de indivíduos contaminados entre um 

país e outro, o período relativamente longo de incubação da doença e a rapidez 

do deslocamento entre nações favoreceram a transmissão do vírus ao redor do 

mundo. Não demorou muito e o primeiro caso fora da China surgiu nos 

Estados Unidos em janeiro de 2020 e a partir daí inúmeros registros ocorreram 

em diferentes partes do globo até chegar ao Brasil, também em janeiro como 

reconheceu o Ministério da Saúde mesmo com a primeira confirmação oficial 

ter ocorrido no final de fevereiro. Como medida usual para conter a propagação 

da doença e evitar ou postergar a sobrecarga sobre o sistema de saúde, 

autoridades públicas adotaram regras como o isolamento social e a quarentena, 

com consequências dramáticas sobre a atividade produtiva. A perda de 

produção tornou-se inevitável. 

O presente relatório pretende apresentar inicialmente aspectos sanitários 

da Covid – 19 e seus impactos sociais. Na sequência serão apresentadas as 

principais considerações sobre a doença na economia mundial e, por fim, seus 

efeitos sobre a economia brasileira e projeções para os setores produtivos no 

país. 
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II – Aspectos sanitários da Covid – 19 e seus impactos 

Epidemias, a disseminação de uma doença sobre um grande número de 

pessoas numa determinada população em um período curto de tempo, tem o 

poder de causar impactos significativos sobre a atividade produtiva e a rotina 

das pessoas. Há dois pontos fundamentais determinando esse choque na 

estrutura social. O primeiro se refere à pressão que esse fenômeno exerce sobre 

o sistema de saúde de qualquer país e o segundo diz respeito às mudanças 

repentinas no âmbito dos relacionamentos, nas esferas do trabalho e da 

educação e nos hábitos de consumo das pessoas e seus efeitos sobre os 

segmentos econômicos. 

A epidemia da Covid – 19, que estava restrita a China no final de 2019, já 

tinha prognósticos de que poderia se alastrar além das fronteiras da cidade de 

Wuhan. Como a doença possui grande transmissibilidade de uma pessoa 

contaminada para outra saudável por meio de gotículas respiratórias suspensas 

no ar ou depositadas em superfícies a disseminação rápida do vírus ao redor do 

mundo seria esperada, como de fato ocorreu. Os primeiros registros fora da 

China começaram em janeiro de 2020 e em pouco tempo o vírus começou a 

circular em praticamente todo o planeta. 

A tabela e o gráfico 1 mostram a evolução mundial dos casos de 

contaminação pela Covid -19 e a quantidade de óbitos entre os dias 22 de 

janeiro de 2020 e 22 de maio de 2020. Nesse período a quantidade diária média 

de registro da doença foi de mais de 43,7 mil casos e o de mortes superior a 2,8 

mil casos. 
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Tabela 1 

Evolução da Covid – 19 - Número de casos e de mortes no mundo 

Data Número de casos Número de mortes 

22 jan 580 17 

7 fev 34.876 724 

22 fev 78.651 2.460 

7 mar 106.099 3.598 

22 mar 337.705 14.739 

7 abr 1.429.982 86.033 

22 abr 2.637.439 187.259 

7 mai 3.912.156 270.426 

22 mai 5.298.012 339.425 

Fonte: Wordometer https://www.worldometers.info/ 

 

Gráfico 1 

Evolução da Covid – 19 - Número de casos e de mortes no mundo 

 

Elaboração própria 

 

No Brasil o primeiro caso registrado data de 25 de fevereiro, mas o 

Ministério da Saúde reconheceu que o vírus já circulava no país no final de 

janeiro. A tabela 2, resumida no gráfico 2, revela que entre 25 de fevereiro de 

2020 e 22 de maio de 2020 o número médio de infectados por dia teve evolução 

superior a 3,8 mil casos e o de mortes, cuja primeira ocorrência é de 17 de 
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março, evoluiu em 362 casos entre 25 de março de 2020 e 22 de maio de 2020. 

Ressalte-se que entre 7 de maio de 2020 e 22 de maio de 2020 a expansão média 

de óbitos já era de 790 por dia. 

 

Tabela 2 

Evolução da Covid – 19 - Número de casos e de mortes no Brasil 

Data Número de casos Número de mortes 

25 fev 1 0 

12 mar 89 0 

25 mar 2.566 59 

12 abr 22.456 1.237 

25 abr 59.507 4.074 

7 mai 135.693 9.188 

22 mai 330.890 21.048 

Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/ 

 

Gráfico 2 

Evolução da Covid – 19 - Número de casos e de mortes no Brasil 

 

Elaboração própria 

 

O Brasil se tornou o epicentro da Covid – 19 na América do Sul. O país 

possui grandes aglomerados urbanos, deficiências na atenção primária à saúde 

e um dos que menos realizam testes para a detecção da doença em todo o 
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mundo. Essa combinação contribuiu para o país ter o registro da maior taxa de 

contaminação (uma pessoa infectada transmitindo para pessoas saudáveis) 

entre 48 países analisados pelo Imperial College de Londres. Segundo a entidade 

o índice brasileiro é de 2,8, isto é, um indivíduo com a doença transmite para 

quase 3 outras pessoas. O segundo da lista é a Irlanda (2,2) e na sequência vêm 

México (1,9) e Polônia (1,7). Entre as menores taxas estão Coréia do Sul (0,5), 

Israel (0,5), República Dominicana (0,4) e Grécia (0,4).  

Por mais que ações de higiene pessoal e de ambientes sejam 

fundamentais para minimizar a possibilidade de contaminação pela Covid – 19 

elas se mostram limitadas. O comportamento da doença exigiu alternativas 

impactantes para rotina das pessoas e das empresas. Ressalte-se que mesmo 

com a adoção delas os dados revelam que os casos de contaminação e de óbito 

cresceram de forma exponencial em pouco tempo, levando a conclusão de que o 

não isolamento das pessoas teria um efeito ainda mais catastrófico frente ao 

observado.  

As medidas de maior alcance provavelmente amenizaram o número de 

casos e a quantidade de óbitos em muitos países, tendo como contrapartida a 

expressiva perda de produção e de empregos em todos eles. Além das ações de 

higienização aplicadas em bens públicos e recomendadas para as pessoas a 

magnitude da Covid – 19 levou a adoção de providências como o 

distanciamento social, isolamento para pessoas sintomáticas ou assintomáticas e 

a quarentena. A mais radical delas, o lockdown ou a paralisação de atividades 

econômicas em vários setores com restrição ampla na circulação de pessoas, 

tem entrado no radar de gestores públicos.  

As medidas adotadas em várias partes do mundo tiveram o intuito de 

reduzir o avanço da epidemia. A velocidade com que a doença se propaga pode 

rapidamente estrangular o setor de saúde, cuja infraestrutura é dimensionada 
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para operar com capacidade adequada de atendimento tendo como referência 

demandas rotineiras. Importante dizer que o tempo de ocupação de um leito 

por um paciente com Covid – 19 em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é 

relativamente longo, em média são 15 dias. 

Edificações, equipamentos, insumos e recursos humanos não suportam 

uma expansão repentina da demanda por serviços de saúde como a que a 

Covid – 19 tem potencial de gerar. Um exemplo típico nesse caso é a 

insuficiência de ventiladores mecânicos frente aos quadros de demanda 

crescente de pacientes com quadro de insuficiência respiratória aguda e a 

necessidade de suporte invasivo de oxigênio. A Itália é um caso de explosão no 

número de óbito em decorrência da falta desses equipamentos. 

A quarentena tem sido a medida extrema mais comumente adotada 

pelos países como forma de desacelerar a transmissão da Covid – 19 e evitar, ou 

pelo menos minimizar, o colapso do sistema de saúde. Tal fato ocasiona um 

segundo aspecto fundamental na estrutura social referente às mudanças na 

forma como as pessoas se relacionam, no modo como trabalham e estudam, na 

maneira como os indivíduos consomem bens e serviços e na conduta do setor 

produtivo frente a este cenário. 

Com o isolamento social o relacionamento entre membros de uma 

família e entre amigos tem se mantido com maior frequência por meios 

eletrônicos e raramente de modo presencial. O trabalho e a educação passaram 

a ocorrer à distância e o consumo se fez valer dos aplicativos de aparelhos 

móveis. Frente a esta situação empresas se adaptaram onde foi possível e em 

alguns casos até expandiram seus negócios. O confinamento e a proibição de 

operações comerciais beneficiaram, por exemplo, segmentos como o de serviços 

de entrega de alimentos e de assinatura digital, que registram expansão de suas 

vendas. 
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Um dos pontos dramáticos nesse quadro de isolamento se deu em 

setores da produção onde o afastamento do trabalho gerou perdas de 

produtividade e de faturamento para as empresas e de renda para os 

trabalhadores. Muitos segmentos não vão sobreviver ou se manterão por meio 

de eliminação de postos de trabalho. Como exemplo de impacto negativo há as 

lojas de departamento, restaurantes e hotelaria. 

 

III – Impacto da Covid – 19 na economia mundial 

O epicentro do contágio da Covid – 19 foi a China, a segunda maior 

economia do mundo e o maior exportador do planeta. Qualquer fato naquele 

país impacta a atividade produtiva mundial. De insumos a produtos acabados 

de alta tecnologia produzidos no território chinês, quase tudo entra em cadeias 

de produção e vendas globais, tornando praticamente impossível uma 

economia não ser afetada quando algo vai mal no sistema de produção daquela 

nação. 

Em fevereiro de 2020 cidades chinesas fecharam fábricas e implantaram o 

isolamento social para controlar o avanço do vírus. Cerca de 46 milhões de 

pessoas foram isoladas. A desaceleração da produção foi inevitável nesse 

cenário. Cidades como Wuhan, onde a Covid – 19 começou a ser disseminada, 

de acordo com autoridades locais, é um importante polo automobilístico e de 

aço. Já na província de Guangdong, a segunda mais afetada pela doença depois 

de Hubei, está localizada a Foxconn, que produz componentes eletrônicos para 

a Apple e a Sony. 
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A restrição de mobilidade na China como forma preventiva de 

disseminação da epidemia parou a produção em muitos segmentos naquele 

país, gerando um choque na economia mundial ao reduzir o suprimento de 

bens em outros países. Além disso, o menor ritmo de crescimento da economia 

chinesa diminuiu a demanda por produtos no mercado internacional, como é o 

caso da soja e do minério de ferro produzidos pelo Brasil. 

Ao mesmo tempo em que a economia chinesa reduziu o ritmo a elevada 

movimentação de pessoas em um mundo globalizado, ao propagar o vírus por 

diversos países, também levou a adoção de medidas que limitaram a 

mobilidade de indivíduos e as atividades empresariais em países da Europa, 

nos Estados Unidos e no Brasil. O confinamento das famílias impactou 

negativamente na demanda doméstica ao redor do planeta. 

A menor circulação de pessoas e a paralisação compulsória de setores 

empresariais como forma de diminuir a velocidade de contaminação pelo vírus 

causaram redução do consumo e da produção e a recessão se instalou na 

economia mundial. Em resumo, a crise econômica, originada por uma crise de 

saúde pública, se deu por uma combinação de choques negativos de oferta e de 

demanda. 

A economia mundial que em 2019 cresceu 2,9% tem previsão de queda 

de 3% em 2020, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A tabela 

3 mostra o avanço do PIB em 2019 e as projeções para 2020 e 2021 em países 

selecionados. Cabe destacar o caso da economia chinesa, cuja previsão é de 

crescimento do PIB de apenas 1,2% em 2020, uma retração forte frente à 

expansão de 6,8% em 2018 e de 6,1% em 2019. Nas demais economias a crise na 

saúde pública vai provocar recessões acentuadas. 
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Tabela 3 

Resultado e projeções do PIB em países selecionados 

Países 2019 2020 2021 

Estados Unidos 2,3 -5,9 4,7 

Alemanha 0,6 -7,0 5,2 

França 1,3 -7,2 4,5 

Itália 0,3 -9,1 4,8 

Espanha 2,0 -8,0 4,3 

Japão 0,7 -5,2 3,0 

Reino Unido 1,4 -6,5 4,0 

China 6,1 1,2 9,2 

Rússia 1,3 -5,5 3,5 

Brasil 1,1 -5,3 2,9 

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) 

 

A restrição à mobilidade e o fechamento de determinadas atividades 

econômicas trouxeram impactos heterogêneos sobre os segmentos produtivos. 

Um dos setores mais prejudicados foi o de turismo, justamente um dos maiores 

geradores de empregos e renda na economia. 

De acordo com a World Travel & Tourism Council (WTCC) o setor de 

turismo contribui com US$ 8,9 trilhões para o PIB mundial (10,3% do total), 

emprega 330 milhões de trabalhadores (1 em cada 10 empregos em todo o 

mundo), contribui com US$ 1,7 trilhão em exportações (6,8% do total e 28,3% 

das exportações de serviços) e é responsável por US$ 948 bilhões de 

investimentos de capital (4,3% do total). Em 2019 o PIB do setor de turismo 

avançou 3,5%, acima dos 2,9% no PIB mundial.  

O fechamento de fronteiras, a interrupção de eventos culturais e 

esportivos, a limitação de transporte aéreo e a proibição de funcionamento de 

bares, restaurantes, museus etc provocaram um choque severo na demanda por 

serviços de turismo este ano, conforme apresentado no gráfico 3. A chegada de 

turistas estrangeiros em todo o planeta em janeiro de 2020, que foi superior a 
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2019, começou a cair em fevereiro e em março já era 57% inferior em relação ao 

mesmo mês do ano anterior. 

 

Gráfico 3 

Chegada de turistas estrangeiros no mundo (em milhares) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da World Tourism Organization (WTO) 

 

Um dos aspectos mais dramáticos da retração econômica se refere aos 

postos de trabalho eliminados. A estimativa da WTTC é que no setor de turismo 

estão em risco um total de 100,8 milhões de trabalhadores, sendo 75 milhões nos 

países que compõem o G – 20. A entidade revela que desde o início da 

pandemia os segmentos de viagens e turismo eliminaram em média 1 milhão 

de empregos por dia. 

Em termos gerais quanto à perda de postos de trabalho a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) estimou em 29 de abril que 37,5% dos 

trabalhadores no mundo estavam em setores de alto risco em 436 milhões de 

empresas como comércio e reparo de veículos, indústria, hospedagem, 

alimentação e atividades imobiliárias e administrativas, como apresentado na 

tabela 4. A entidade produziu três cenários para estimar o impacto no emprego: 
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um otimista que aponta uma elevação do desemprego de 5,3 milhões de 

pessoas e o pessimista com 24,7 milhões de trabalhadores a mais sem emprego. 

O cenário intermediário mostra 13 milhões de desempregados a mais. 

 

Tabela 4 

Impacto da Covid - 19 em setores da economia no mundo 

Setores 
Impacto da 

crise 

Quantidades 

empresas  

(em milhões) 

Comércio por atacado e varejo e reparação de veículos e motocicletas Alto  232 

Indústria Alto  111 

Hospedagem e serviços de alimentação Alto  51 

Imobiliária e negócios e serviços administrativos Alto  42 

Artes, entretenimento, recreação e outros serviços Médio-Alto 61 

Transportes, armazenagem e comunicação Médio-Alto 80 

Construção Médio 112 

Serviços financeiros e de seguros Médio 4 

Mineração e extração de pedras Médio Menos de 4 

Agricultura, silvicultura e pesca Baixo-Médio 489 

Saúde humana e atividades de serviço social  Baixo 13 

Educação Baixo 8 

Serviços de utilidade pública Baixo Menos de 4 

Administração pública e defesa e seguridade social Baixo Menos de 1 

Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

 

A crise econômica provocada pela Covid – 19 vai impactar de forma 

distinta entre os setores da produção como apresentado pela OIT. Segmentos 

vão encolher com o fechamento de empresas e o contingente de pessoas sem 

trabalho irá se expandir de modo mais severo em áreas específicas. Em geral, os 

190,5 milhões de desempregados em 2020, previsto pela entidade antes da 

ocorrência da pandemia, serão mais de 200 milhões com as medidas adotadas 

para conter a doença. 
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IV – Impacto da Covid – 19 na economia brasileira 

No Brasil, os choques de oferta e demanda provocados pela Covid – 19 

irá frustrar o tímido crescimento econômico observado nos últimos três anos. O 

FMI estima uma retração de 5,3% no PIB do país em 2020, após uma expansão 

anual média de 1,2% de 2017 a 2019. 

Difícil prever a extensão dos efeitos da crise na saúde pública na 

economia com relativa precisão, uma vez que há muita incerteza quanto à 

evolução da pandemia. O certo é que o impacto será severo. Ocorrerá um 

profundo recuo na demanda e na produção do país com consequente efeito 

negativo sobre o faturamento da maioria das empresas, no nível de emprego e 

na arrecadação de tributos. 

Toda essa situação esperada, derivada de uma combinação entre a 

propagação da recessão na economia mundial, o isolamento social e a 

interrupção operacional de setores empresariais, fará com que o produto 

interno encolha, uma vez que os componentes da demanda agregada e da 

oferta agregada devem se retrair fortemente.    

O relatório trimestral de inflação do Banco Central de março de 2020 

prevê para este ano um aumento mais modesto no consumo das famílias, de 

2,8% para 0,3%, por causa da maior cautela das pessoas em relação aos gastos, 

das restrições à mobilidade e da expectativa negativa em relação ao emprego. 

Quanto aos investimentos a previsão que era de uma elevação de 4,1% foi 

revista para -1,1%, refletindo o ambiente de incerteza no meio empresarial. Os 

gastos do governo foram revistos e devem oscilar pouco, de 0,3% de expansão 

na projeção no começo do ano para 0,2%, uma vez que a receita deve cair, mas 

gastos compensatórios devem ser realizados visando amenizar os efeitos da 

crise. Já as exportações e as importações que tinham previsão de expansão de 
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2,5% e 3,8%, respectivamente, foram revisadas para 0,9% e 0,6%, em função da 

desaceleração da economia mundial e da produção industrial doméstica. 

Pelo lado da oferta o Banco Central mantém a previsão de crescimento 

de 2,9% para a agropecuária em razão da melhora na safra de grãos. Para a 

indústria a projeção foi revista de um crescimento de 2,9% para uma queda 

0,5%. Para o comércio a expectativa saiu de um aumento de 2,6% para uma 

retração de 0,7%; a de transportes, armazenagem e correio saiu de 1,9% para -

1,2%; e serviços de alimentação, hospedagem e atividades artísticas passou de 

2,2% para -1,1%. 

Já o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 

(Ibre/FGV) em seu boletim macro de maio de 2020 apresenta projeções que 

estão resumidas na tabela 5. No lado da demanda agregada chama a atenção a 

forte retração no consumo das famílias, o maior peso na composição do PIB, 

que tem previsão de queda de 8%. Já o consumo do governo deve avançar 3%, 

refletindo as políticas compensatórias adotadas como forma de tornar a 

recessão menos rigorosa. Pelo lado da oferta agregada apenas a agropecuária e 

a indústria extrativa ainda têm projeção de crescimento. A retração do setor 

industrial foi projetada em 8,2% e do setor de serviços em 4,3%. 

 

Tabela 5 

Projeções para economia brasileira em 2020 

Atividades Projeções  

Consumo das famílias -8,0% 

Consumo do governo 3,0% 

Investimento -15,7% 

Exportação -2,3% 

Importação -17,8% 

PIB -5,4% 

Agropecuária 2,3% 

Indústria -8,2% 
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Extrativa 0,9% 

Transformação -11,8% 

Construção Civil -11,0% 

Eletricidade e outros -1,1% 

Serviços -4,3% 

Fonte: Ibre/FGV. Boletim macro de maio de 2020 

No tocante ao mercado de trabalho a projeção do Ibre/FGV aponta para 

uma taxa de desemprego média de 18,7% em 2020, um crescimento de quase 7 

pontos percentuais em relação a 2019. Isso começa a ser observado no seguro 

desemprego. Em março e abril deste ano 1,5 milhão de trabalhadores 

solicitaram o benefício frente aos 1,2 milhão no mesmo período do ano passado. 

Quanto ao rendimento efetivo médio a expectativa do Ibre/FGV 

apresentado no boletim de abril é de queda real de 8,58% este ano em relação ao 

ano passado, saindo de R$ 2.413,00 para R$ 2.206,00. A massa de rendimento 

efetivo do trabalho está projetada para retrair 14,4% em 2020 em relação a 2019. 

Como afirmado anteriormente, a ruptura das cadeias produtivas 

deflagrada pelo início da epidemia na China foi um ponto de partida para uma 

crise que se intensificou com a propagação da Covid – 19 pelo planeta. Hoje o 

mundo vive um clima de incerteza nunca antes observado. Previsões neste 

ambiente representam um grande desafio. Mas, o que se pode afirmar com 

convicção é que a perda de renda e empregos será uma realidade em todos os 

continentes, mas países emergentes como o Brasil devem ter um efeito social 

mais agudo em razão da pressão que o desemprego maior e a queda na renda 

irão provocar sobre serviços públicos já sobrecarregados e precários, como 

saúde e educação.   

O impacto setorial de políticas internas e externas é algo que o poder 

público e entidades empresariais devem monitorar cuidadosamente em razão 
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de um quadro global que tende a ser instável e com medidas econômicas de 

contenção da crise neste momento e de recuperação da atividade produtiva 

numa próxima etapa. Setores de mão de obra intensiva devem ser 

acompanhados em um cenário que aponta um maior contingente de pessoas 

sem emprego. O desemprego é a face mais dramática da crise econômica. 

A tabela 6 mostra um quadro geral com o valor adicionado (PIB), os 

salários pagos, o valor da produção e os empregos em diferentes atividades no 

Brasil. Quando se relaciona o número de postos de trabalho com o valor 

agregado ou o valor da produção em cada uma dessas atividades cabe destacar 

os que se caracterizam por utilizarem de modo intenso o fator trabalho. No 

setor primário há a agricultura e a pecuária. A indústria conta com as 

atividades de artigos do vestuário e acessórios, fabricação de fios e fibras 

têxteis, tecidos, produtos têxteis de uso doméstico e de madeira (excluído 

móveis) e a construção civil. Já no setor terciário há os serviços de alojamento e 

de alimentação, transporte terrestre, educação privada, agenciamento e locação 

de mão de obra, vigilância, segurança, serviços para edifícios etc. 

 

Tabela 6 

Valor agregado, salários, valor da produção e empregos no Brasil - 2017 

Atividades 

Valores correntes em R$ milhões 

Fator 

trabalho 

(ocupações) 

Valor 

adicionado 

bruto (PIB) 

Salários 
Valor da 

produção 

Agricultura, inclusive o apoio à 

agricultura e a pós-colheita 
200.103 27.345  356.847  6.281.108  

Pecuária, inclusive o apoio à 

pecuária 
75.386 20.805  147.583  5.958.292  

Produção florestal; pesca e 

aquicultura 
27.482 2.056  36.146  837.997  

Extração de carvão mineral e de 

minerais não-metálicos 
7.793 3.351  18.832  115.052  
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Extração de petróleo e gás, 

inclusive as atividades de apoio 
41.203 12.851  146.194  54.197  

Extração de minério de ferro, 

inclusive beneficiamentos e a 

aglomeração 

36.606 2.393  71.590  34.073  

Extração de minerais metálicos 

não-ferrosos, inclusive 

beneficiamentos 

4.975 1.886  16.673  29.973  

Abate e produtos de carne, 

inclusive os produtos do laticínio e 

da pesca 

45.519 22.131  272.342  747.518  

Fabricação e refino de açúcar 12.726 6.725  62.659  161.476  

Outros produtos alimentares 64.350 27.078  290.387  1.252.977  

Fabricação de bebidas 20.133 7.168  74.872  180.561  

Fabricação de produtos do fumo 3.159 1.257  14.953  18.336  

Fabricação de produtos têxteis 15.548 8.993  50.830  617.616  

Confecção de artefatos do 

vestuário e acessórios 
27.318 14.576  64.164  1.643.543  

Fabricação de calçados e de 

artefatos de couro 
15.296 8.958  43.823  469.625  

Fabricação de produtos da madeira 10.978 5.304  28.782  371.415  

Fabricação de celulose, papel e 

produtos de papel 
27.370 10.824  91.125  200.606  

Impressão e reprodução de 

gravações 
8.095 4.678  18.878  183.273  

Refino de petróleo e coquerias 56.277 5.367  373.762  21.522  

Fabricação de biocombustíveis 9.990 5.354  48.234  95.360  

Fabricação de químicos orgânicos e 

inorgânicos, resinas e elastômeros 
26.864 9.475  153.653  97.839  

Fabricação de defensivos, 

desinfestantes, tintas e químicos 

diversos 

18.757 7.112  78.228  93.614  

Fabricação de produtos de 

limpeza, cosméticos/perfumaria e 

higiene pessoal 

11.398 4.738  45.560  135.255  

Fabricação de produtos 

farmoquímicos e farmacêuticos 
30.399 8.719  64.543  98.626  

Fabricação de produtos de 

borracha e de material plástico 
29.234 16.427  107.136  420.120  

Fabricação de produtos de 

minerais não-metálicos 
22.664 15.952  76.997  589.354  

Produção de ferro-gusa/ferroligas, 

siderurgia e tubos de aço sem 
19.294 9.757  111.188  114.848  
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costura 

Metalurgia de metais não-ferrosos 

e a fundição de metais 
12.414 4.768  58.123  98.521  

Fabricação de produtos de metal, 

exceto máquinas e equipamentos 
32.059 17.478  91.128  663.203  

Fabricação de equipamentos de 

informática, produtos eletrônicos e 

ópticos 

16.999 7.415  90.442  126.998  

Fabricação de máquinas e 

equipamentos elétricos 
16.434 11.394  70.805  204.637  

Fabricação de máquinas e 

equipamentos mecânicos 
37.561 21.155  115.357  357.731  

Fabricação de automóveis, 

caminhões e ônibus, exceto peças 
20.032 15.215  160.371  154.793  

Fabricação de peças e acessórios 

para veículos automotores 
23.900 16.962  89.075  295.656  

Fabricação de outros 

equipamentos de transporte, 

exceto veículos automotores 

12.849 6.844  42.196  91.216  

Fabricação de móveis e de 

produtos de indústrias diversas 
31.360 13.117  71.038  735.684  

Manutenção, reparação e 

instalação de máquinas e 

equipamentos 

26.556 10.131  71.614  497.328  

Energia elétrica, gás natural e 

outras utilidades 
110.371 13.471  292.501  156.189  

Água, esgoto e gestão de resíduos 45.739 16.348  75.152  534.083  

Construção 244.711 85.100  545.839  7.692.147  

Comércio e reparação de veículos 

automotores e motocicletas 
94.794 37.643  164.008  2.931.921  

Comércio por atacado e a varejo, 

exceto veículos automotores 
651.003 266.664  1.048.649  15.926.880  

Transporte terrestre 154.160 70.673  364.931  4.011.194  

Transporte aquaviário 9.431 4.392  22.058  56.977  

Transporte aéreo 10.042 5.281  40.508  60.873  

Armazenamento, atividades 

auxiliares dos transportes e correio 
71.898 34.063  124.316  792.190  

Alojamento 13.326 9.119  25.389  436.693  

Alimentação 124.201 45.842  258.532  5.238.878  

Edição e edição integrada à 

impressão 
8.301 5.315  17.858  143.165  

Atividades de televisão, rádio, 17.635 9.260  42.978  164.908  
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cinema e  gravação/edição de som 

e imagem 

Telecomunicações 69.191 13.793  164.602  237.623  

Desenvolvimento de sistemas e 

outros serviços de informação 
99.247 42.364  148.747  749.559  

Intermediação financeira, seguros e 

previdência complementar 
429.463 125.207  647.163  1.195.944  

Atividades imobiliárias 558.042 6.441  609.858  438.257  

Atividades jurídicas, contábeis, 

consultoria e sedes de empresas  
146.107 47.987  214.447  1.843.447  

Serviços de arquitetura, 

engenharia, testes/análises técnicas 

e P & D 

34.316 15.877  57.402  588.343  

Outras atividades profissionais, 

científicas e técnicas 
34.966 11.047  97.139  553.614  

Aluguéis não-imobiliários e gestão 

de ativos de propriedade 

intelectual 

27.797 8.732  43.511  303.515  

Outras atividades administrativas 

e serviços complementares (1) 
165.500 88.474  241.402  4.041.460  

Atividades de vigilância, 

segurança e investigação 
34.328 23.819  41.802  805.062  

Administração pública, defesa e 

seguridade social 
587.600 359.725  812.212  4.819.505  

Educação pública 283.544 223.078  336.651  4.084.380  

Educação privada 93.778 66.635  133.534  2.597.443  

Saúde pública 129.831 99.114  193.090  2.147.269  

Saúde privada 150.658 67.938  264.751  3.192.028  

Atividades artísticas, criativas e de 

espetáculos 
21.426 10.922  39.310  1.072.410  

Organizações associativas e outros 

serviços pessoais 
77.821 34.723  152.325  4.267.479  

Serviços domésticos 71.458 67.484  71.458  6.483.638  

Total do produto 5.669.766 2.312.290  11.018.253  101.617.017  

Fonte: Tabela de Recursos e Usos (TRU) 2017 (última divulgada) / IBGE 

Nota: (1) – Seleção e agenciamento de mão-de obra; locação de mão-de-obra temporária; 

fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; agências de viagens, serviços para 

edifícios e atividades paisagísticas etc. 
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É certo que a perda de renda e emprego não será homogênea com a crise 

deflagrada pela Covid – 19. O impacto será distinto entre cada atividade. 

Empresas e postos de trabalho serão aniquilados em maior número em 

determinados segmentos, enquanto outros devem ter um efeito mais ameno.  

Cumpre lembrar que diversas empresas, obviamente cuja atividade 

permite, adotaram o modelo de trabalho remoto, que mantém as pessoas em 

casa, contribuindo assim para conter a disseminação do vírus. Este tipo de 

operação criado à força deverá ser objeto de estudos posteriores em razão da 

possibilidade de eficiência na gestão, ganhos de produtividade e economia. É 

certo que nem todas as atividades são passíveis de serem desenvolvidas dessa 

forma, mas os modelos de negócios que dispensam a presença física de 

empregados e de clientes devem ganhar importância quando a pandemia 

passar. 

Para apurar os efeitos setoriais da crise na economia brasileira foram 

elaboradas estimativas a partir de dados das Contas Nacionais de 2017, último 

ano disponível, produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico 

(IBGE). Dado o ineditismo da crise provocada pela pandemia da Covid – 19, 

cabe repetir que fazer projeções com um nível razoável de confiança tornou-se 

tarefa difícil. O grau de incerteza é grande em relação aos aspectos 

epidemiológicos da doença. O mais adequado em um momento como este é a 

elaboração de cenários, uma vez que a efetividade de uma situação ou outra 

está atrelada a uma combinação de políticas econômicas adotadas internamente 

e em outras partes do mundo para minimizar os efeitos do coronavírus, o 

controle ou não da doença, a possibilidade de adoção de lockdown etc. Em 

resumo, o cenário instável que deve prevalecer ao longo dos próximos anos 

requer acompanhamento constante dos gestores públicos e privados visando 

estabelecer horizontes que possam orientar a tomada de decisão.   
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A análise dos impactos setoriais resumida na sequência tem como base 

uma matriz de relações intersetoriais elaborada a partir de Tabelas de Recursos 

e Usos (TRU) produzidas pelo IBGE. Por meio dessa metodologia foram 

estimados os efeitos sobre o PIB e o emprego, cujos resultados constam na 

tabela 7. 

Tabela 7 

Variação estimada para o PIB setorial e o número de empregos 

Atividades 

Variação 

percentual do 

PIB 

Variação na 

quantidade de 

empregos 

Agricultura, inclusive o apoio à 

agricultura e a pós-colheita 
-4,9% -309.659 

Pecuária, inclusive o apoio à pecuária -9,6% -570.804 

Produção florestal; pesca e aquicultura -7,8% -65.045 

Extração de carvão mineral e de 

minerais não-metálicos 
-1,4% -1.627 

Extração de petróleo e gás, inclusive as 

atividades de apoio 
-3,7% -2.015 

Extração de minério de ferro, inclusive 

beneficiamentos e a aglomeração 
-2,2% -743 

Extração de minerais metálicos não-

ferrosos, inclusive beneficiamentos 
-2,4% -722 

Abate e produtos de carne, inclusive os 

produtos do laticínio e da pesca 
-7,2% -53.463 

Fabricação e refino de açúcar -3,8% -6.154 

Outros produtos alimentares -7,4% -92.263 

Fabricação de bebidas -7,7% -13.844 

Fabricação de produtos do fumo -6,7% -1.232 

Fabricação de produtos têxteis -4,9% -30.417 

Confecção de artefatos do vestuário e 

acessórios 
-7,9% -129.591 



 

 
Rua Baronesa de Bela Vista, 411 3º Andar CJ 304 – 04612-001- São Paulo/SP 

Fone: (11) 3251-0669 / 3253-1864 – www.cebrasse.org.br 

 

Fabricação de calçados e de artefatos de 

couro 
-7,1% -33.130 

Fabricação de produtos da madeira -3,8% -13.994 

Fabricação de celulose, papel e 

produtos de papel 
-4,4% -8.830 

Impressão e reprodução de gravações -7,5% -13.727 

Refino de petróleo e coquerias -5,1% -1.089 

Fabricação de biocombustíveis -7,2% -6.835 

Fabricação de químicos orgânicos e 

inorgânicos, resinas e elastômeros 
-1,7% -1.633 

Fabricação de defensivos, 

desinfestantes, tintas e químicos 

diversos 

-9,9% -9.261 

Fabricação de produtos de limpeza, 

cosméticos/perfumaria e higiene 

pessoal 

-7,5% -10.184 

Fabricação de produtos farmoquímicos 

e farmacêuticos 
-7,0% -6.877 

Fabricação de produtos de borracha e 

de material plástico 
-6,7% -27.976 

Fabricação de produtos de minerais 

não-metálicos 
-1,3% -7.659 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, 

siderurgia e tubos de aço sem costura 
-2,2% -2.534 

Metalurgia de metais não-ferrosos e a 

fundição de metais 
-1,4% -1.371 

Fabricação de produtos de metal, exceto 

máquinas e equipamentos 
-9,6% -63.696 

Fabricação de equipamentos de 

informática, produtos eletrônicos e 

ópticos 

-9,8% -12.423 

Fabricação de máquinas e 

equipamentos elétricos 
-10,4% -21.313 

Fabricação de máquinas e 

equipamentos mecânicos 
-12,0% -43.012 

Fabricação de automóveis, caminhões e 

ônibus, exceto peças 
-10,3% -15.947 

Fabricação de peças e acessórios para 

veículos automotores 
-2,3% -6.889 

Fabricação de outros equipamentos de 

transporte, exceto veículos automotores 
-7,9% -7.165 
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Fabricação de móveis e de produtos de 

indústrias diversas 
-9,2% -67.868 

Manutenção, reparação e instalação de 

máquinas e equipamentos 
-13,4% -66.411 

Energia elétrica, gás natural e outras 

utilidades 
-8,0% -12.492 

Água, esgoto e gestão de resíduos -7,9% -42.218 

Construção -15,6% -1.199.013 

Comércio e reparação de veículos 

automotores e motocicletas 
-8,0% -233.996 

Comércio por atacado e a varejo, exceto 

veículos automotores 
-2,3% -366.318 

Transporte terrestre -6,8% -273.608 

Transporte aquaviário -3,6% -2.070 

Transporte aéreo -6,1% -3.724 

Armazenamento, atividades auxiliares 

dos transportes e correio 
-7,1% -56.001 

Alojamento -6,2% -26.881 

Alimentação -7,9% -413.997 

Edição e edição integrada à impressão -7,6% -10.913 

Atividades de televisão, rádio, cinema e  

gravação/edição de som e imagem 
-6,9% -11.399 

Telecomunicações -7,9% -18.870 

Desenvolvimento de sistemas e outros 

serviços de informação 
-14,7% -110.061 

Intermediação financeira, seguros e 

previdência complementar 
-7,8% -93.039 

Atividades imobiliárias -7,9% -34.645 

Atividades jurídicas, contábeis, 

consultoria e sedes de empresas  
-5,7% -104.643 

Serviços de arquitetura, engenharia, 

testes/análises técnicas e P & D 
-9,7% -57.174 

Outras atividades profissionais, 

científicas e técnicas 
-4,4% -24.413 
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Aluguéis não-imobiliários e gestão de 

ativos de propriedade intelectual 
-4,9% -15.003 

Outras atividades administrativas e 

serviços complementares 
-3,6% -144.647 

Atividades de vigilância, segurança e 

investigação 
-8,0% -64.405 

Administração pública, defesa e 

seguridade social 
3,0% 144.585 

Educação pública 3,0% 122.531 

Educação privada -8,0% -207.733 

Saúde pública 3,0% 64.418 

Saúde privada -5,7% -183.526 

Atividades artísticas, criativas e de 

espetáculos 
-6,1% -65.693 

Organizações associativas e outros 

serviços pessoais 
-6,5% -277.595 

Serviços domésticos -8,0% -518.691 

Total -6,3% -5.968.636 

Elaboração própria a partir da TRU produzida pelo IBGE. 

 

A tabela 7 reúne 68 atividades da economia com projeções relacionadas 

ao desempenho do produto interno e do nível de empregos. Em termos gerais a 

previsão é de um recuo de 6,3% no PIB em 2020. Essa queda equivale a uma 

perda de aproximadamente de R$ 460 bilhões, considerando o PIB anualizado 

de R$ 7,3 trilhões em abril. Essa situação projeta um quadro de redução no 

número de empregos superior a 5,9 milhões. 

Todas as atividades listadas devem registram números negativos em 

termos de renda e emprego em 2020, com exceção dos serviços governamentais. 

A elevação dos gastos públicos irá minimizar os efeitos da recessão, elevando o 

déficit primário no ano de R$ 124,1 bilhões para cerca de R$ 419,2 bilhões. 
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O forte recuo observado na maior parte das atividades deriva 

consideravelmente da redução nos gastos das famílias, afetando setores como o 

de alimentação, bebidas, calçados e vestuário, fortemente dependentes dos 

rendimentos do trabalho. Cabe destacar ainda a acentuada queda prevista no 

PIB do setor de construção, onde constam as edificações e as obras de 

infraestrutura, em decorrência do recuo de mais de 15% nos investimentos em 

formação de capital. 
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