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APRESENTAÇÃO

A crise de saúde pública gerada pelo coronavírus e
o alastramento da doença pelo mundo desde o
início de 2020 trouxe um cenário novo e crítico
para todos. O ritmo acelerado de propagação da
doença, seus impactos no setor de saúde observa-
dos nos países mais atingidos e as elevadas taxas
de mortalidade acenderam um alerta no mundo: a
saúde de todos pode ser afetada.

Mas além dos efeitos diretos de bem-estar ocasio-
nados pela perda da saúde, a pandemia do
coronavírus impôs mudanças radicais de comporta-
mento. A severidade da crise obrigou governos a
levantar barreiras e restrições ao trânsito de
pessoas, na tentativa de reduzir o ritmo de contágio
para um patamar compatível com a oferta de
serviços de saúde disponível nesse momento.

De tão drásticas, as medidas sanitárias necessárias
têm fortes efeitos depressivos sobre a atividade
econômica, com consequências de magnitude
ainda incertas. Preocupada com os efeitos nocivos
dessa crise na economia mundial e brasileira, que
pode tomar uma dimensão social preocupante, a
Confederação Nacional dos Serviços apoiou o
desenvolvimento de um primeiro estudo amplo dos
impactos desse problema de saúde pública para a
economia mundial e brasileira.

Os cenários traçados pelo estudo mostram uma
situação grave que requer, nesse momento,
atenção especial de todos. A evolução da pande-
mia ainda ocorre de forma acelerada e seus efeitos
econômicos já são sensíveis. As reações dos
governos ao redor do mundo para lidar com a crise
de saúde pública e para mitigar seus efeitos
econômicos ainda estão em movimento e requerem
aprimoramentos.

Com essa iniciativa, a CNS pretende colaborar
com a discussão do tema, trazendo informações
técnicas que suportem ações concretas para conter
uma crise de saúde pública que, por suas implica-
ções econômicas e sociais, caminha para uma
crise humanitária. Esperamos decisões firmes,
coordenadas e imediatas dos governos para conter
a propagação da doença, ao custo de não termos
oferta de serviços de saúde suficientes para atender
a população.

O momento requer, também, que as decisões
coletivas prevaleçam sobre interesses particulares,
orientando o país para um cenário de solidarieda-
de. A desoneração da folha de pagamentos, uma
proposta antiga da CNS para reduzir o custo da
mão de obra, é uma medida que poderia incentivar
o emprego e beneficiar o consumo. A CNS
também propõe a adoção da prática de que o
acordado em convenção coletiva prevaleça sobre
o legislado é outra saída democrática para que
patrões e empregados ajustem a situação de cada
segmento do mercado de trabalho sem imposições
lineares que podem desorganizar as relações do
trabalho.

Além disso, a CNS ressalta a necessidade de
pensar o presente e mirar o futuro com políticas que
orientem uma rápida e segura reconstrução
nacional. Para tanto, é imprescindível, hoje,
reanimar os fóruns de interlocução com a socieda-
de para debater as ideias sobre as politicas que
nos possibilitarão chegar seguros ao dia depois da
pandemia.

Luigi Nese
Vice-presidente Executivo da CNS

José Luiz Fernandes
Presidente da CNS



EFEITOS NA
ECONOMIA

BRASILEIRA

Os efeitos da crise na economia brasileira devem
ser severos, com reflexos na produção, no emprego
e na geração de tributos. Para detalhar esses efeitos
do ponto de vista setorial, foram feitas estimativas
adicionais com base nas Contas Nacionais do
Brasil de 2017, que é a última atualização disponí-
vel. Os dados monetários estão a preços de 2017
e a fonte das informações é o IBGE.

A Tabela 3 traz as estimativas de impacto setorial no
PIB e na ocupação para os setores da economia
brasileira. Caso não sejam adotadas medidas
compensatórias adequadas, a agropecuária
poderá ter uma redução de PIB de 3,9%. Essa
queda virá da redução das exportações de matérias
primas agrícolas e da queda de demanda por
combustíveis. Se o ajuste do emprego for proporcio-
nal ao da produção, a perda de postos de trabalho
pode chegar a 510 mil pessoas.

As perdas na indústria extrativa mineral devem ser
maiores. Neste caso, além das quedas de produ-

Impactos setoriais

ção física, esperam-se reduções de preços, como o
do petróleo e o do minério de ferro, o que afeta o
valor adicionado pelas empresas duplamente. A
queda do PIB pode chegar a 8,8% e a perda de
empregos pode somar 20,5 mil postos de trabalho.

A indústria de transformação deve responder por
20,8% da queda potencial de PIB da economia
brasileira, com perdas estimadas de R$ 66,7
bilhões. Em termos percentuais, essa retração
representou 9,5% do PIB industrial de 2017. As
perdas de emprego podem alcançar mais de 1
milhão de trabalhadores.

O PIB da construção civil brasileira pode cair 8,3%
com a paralisação das obras por um período de 60
a 90 dias. O ajuste sobre a mão de obra para
acomodar essa redução e atividades deve alcançar
637 mil postos de trabalho. Vale lembrar que esse
setor é o que sofreu as maiores perdas de renda e
emprego desde a crise de 2015.

O comércio deve ser um dos setores com maior
contração de renda, com redução de remunerações



devem perder 3,4% de seu PIB e quase 2,3 milhões
de postos de trabalho podem ser afetados caso o
ajuste do emprego siga a queda da produção.

Os segmentos com maiores perdas devem ser o
setor de transportes, com queda de renda de
10,6%, de alojamento e alimentação, cuja queda
do PIB pode alcançar 16,9%, e o de serviços
profissionais – formado por escritórios de advoca-
cia, contadores, arquitetos e engenheiros – cujas
perdas devem alcançar 6,3% da renda. As ocupa-
ções que podem ser encerradas nesses três segmen-

de seus trabalhadores e das margens de comerciali-
zação. Espera-se uma queda de 10,7% no PIB 
comercial do país com potencial de fechamento de 
2 milhões de postos de trabalho. Boa parte dessas 
ocupações é de trabalhadores autônomos do 
comércio, grupo que inclui duas categorias profissi-
onais muito numerosas: a de representantes comerci-
ais e a de ambulantes.

O setor de serviços deve ser o menos prejudicado 
na crise, muito embora alguns segmentos devam 
sofrer grandes perdas. Em conjunto, os serviços

Tabela 3.
Impactos sobre a renda e o emprego na economia brasileira, por setor de atividade econômica
Tabela 3.
Impactos sobre a renda e o emprego na economia brasileira, por setor de atividade econômica

Fonte: IBGE. Estimativa: Ex Ante Consultoria Econômica.

Base 2017 Impacto (%) Base 2017 Impacto (%)

Agropecuária, extrativa vegetal e pesca 302.971 -11.791 -3,9% 13.077.397 -510.118 -3,9%

Extrativa mineral 90.577 -7.951 -8,8% 233.295 -20.480 -8,8%

Indústria de transformação 705.533 -66.747 -9,5% 10.739.251 -1.013.953 -9,4%

Alimentos e bebidas 145.887 -6.278 -4,3% 2.360.868 -101.596 -4,3%

Química 87.418 -8.363 -9,6% 425.334 -40.689 -9,6%

Produtos de borracha e plástico 29.234 -2.846 -9,7% 420.120 -40.901 -9,7%

Minerais não metálicos 22.664 -1.865 -8,2% 589.354 -48.492 -8,2%

Metais e produtos de metais 63.767 -6.521 -10,2% 876.572 -89.677 -10,2%

Máquinas e equipamentos 70.994 -8.340 -11,7% 689.366 -80.979 -11,7%

Equipamentos de transportes 56.781 -7.776 -13,7% 541.665 -74.944 -13,8%

Serviços de utilidade pública 156.110 -9.701 -6,2% 690.272 -40.338 -5,8%

Energia e gás 110.371 -7.283 -6,6% 156.189 -10.306 -6,6%

Água e esgoto 45.739 -2.562 -5,6% 534.083 -29.921 -5,6%

Construção 244.711 -20.277 -8,3% 7.692.147 -637.370 -8,3%

Comércio 745.797 -79.444 -10,7% 18.858.801 -2.016.123 -10,7%

Serviços 3.424.067 -117.376 -3,4% 50.325.854 -2.267.665 -4,5%

Transportes 245.531 -25.911 -10,6% 4.921.234 -527.980 -10,7%

Alojamento e alimentação 137.527 -23.206 -16,9% 5.675.571 -957.667 -16,9%

Telecomunicações, TI e comunicações 194.374 -1.034 -0,5% 1.295.255 -17.019 -1,3%

Tecnologia da informação 99.247 -56 -0,1% 749.559 -423 -0,1%

Serviços financeiros, previdência e seguros 429.463 -17.104 -4,0% 1.195.944 -47.630 -4,0%

Imobiliário 558.042 -19.081 -3,4% 438.257 -14.985 -3,4%

Serviços prestados às empresas 443.014 -24.206 -5,5% 8.135.441 -425.444 -5,2%

Serviços profissionais 215.389 -13.478 -6,3% 2.985.404 -186.691 -6,3%

Outros serviços prestados às empresas 227.625 -11.125 -4,9% 5.150.037 -248.057 -4,8%

Serviços prestados ás famílias 828.516 -10.016 -1,2% 23.844.647 -439.013 -1,8%

Educação 377.322 -10.307 -2,7% 6.681.823 -182.525 -2,7%

Saúde e assistência social 280.489 6.918 2,5% 5.339.297 131.698 2,5%

Atividades domésticas 71.458 -893 -1,3% 6.483.638 -81.045 -1,3%

Outros serviços 99.247 -4.858 -4,9% 5.339.889 -261.362 -4,9%

Administração pública 587.600 5.282 0,9% 4.819.505 43.322 0,9%

Total da economia 5.669.766 -321.485 -5,7% 101.617.017 -6.506.048 -6,4%

PIB (R$ milhões) Ocupação (pessoas)



tos dos serviços somavam 1,7 milhão de postos de
trabalho na base de 2017.

Os setores de tecnologia da informação, de saúde
pública e privada e os serviços públicos, ao
contrário, devem ter manutenção ou aumento de
renda e de postos de trabalho. Por serem serviços
estratégicos nesse momento de crise, os profissiona-
is dessa área serão, em média, demandados de
forma mais intensa com aumento de carga de
trabalho e de renda. No setor de saúde e assistên-
cia social espera-se um aumento de demanda de
mão de obra de 2,5%.

Os Gráficos 10 e 11 trazem as trajetórias de
crescimento do PIB brasileiro de 1960 até 2020
(valor projetado) e do PIB per capita. A atual crise,
como apontado por essa perspectiva de queda da
renda no país, provocaria uma redução de renda
de R$ 321 bilhões. A disponibilização e recursos
compensatórios do governo federal anunciada em
março, apesar de apoiarem o país no momento
mais forte da crise, não são suficientes para reverter
o quadro recessivo, pois eles representam apenas
1/3 da perda de PIB esperada para o país.

Isso significa que, sem a ampliação das políticas
compensatórias, a recessão deve ser de 3,6% com
retração da renda per capita de 4,4%. Em termos
históricos, a atual crise seria superada apenas pelas
recessões de 1981 e 1983 (crise da Dívida
Externa) e 1990 (Plano Collor). Contudo, a possibili-
dade de suspensão dos contratos de trabalho sem
remuneração estabelecida em Mediada Provisória
em 23 de março pode acentuar a crise. Nesse
caso, o ajuste sobre o consumo seria elevadíssimo,
amplificando a crise para um patamar sem prece-
dentes.

Considerando a estrutura da distribuição da carga
tributária total da economia brasileira entre os
setores de atividade, é possível estimar o efeito
sobre a arrecadação de impostos da crise na
geração de renda e empregos. Nessa estrutura já
estão considerados os impostos recolhidos pelas
empresas e pelas famílias na produção e consumo
de todas as mercadorias e serviços. Também fazem
parte os impostos sobre renda e propriedade pagos
pelas pessoas físicas ou jurídicas.

Arrecadação de impostos

Gráfico 10.
Evolução do PIB brasileiro, em R$ milhões a preços constantes de 2019, 1960 a 2020*

Gráfico 10.
Evolução do PIB brasileiro, em R$ milhões a preços constantes de 2019, 1960 a 2020*

Fonte: IBGE. (*) Estimativas: Ex Ante Consultoria Econômica.
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Em 2017, a arrecadação total de impostos e
contribuições somou R$ 2,196 trilhões, o que
equivaleu a 38,7% do PIB a custo de fatores ou
32,8% do PIB a preços de mercado. Tomando por
base essa arrecadação e sua distribuição setorial,
estima-se que a crise deve provocar uma redução
de R$ 124,5 bilhões na arrecadação do governo
federal, estados e municípios. Essa queda é
composta por uma redução de R$ 57,1 bilhões nos
impostos ligados à produção e consumo de merca-
dorias e serviços, em que pesam o ICMS e as
contribuições ao PIS e COFINS, e uma retração de
R$ 67,4 bilhões de impostos sobre a renda e a
propriedade, onde pesam o imposto de renda e as
contribuições à seguridade social. A Tabela 4
detalha esse impacto fiscal por tipo de imposto.

Vale observar que, ao se aplicar os preços e as
estimativas de PIB de 2019, o total da queda de
arrecadação deve ficar em torno de R$ 135 bilhões
este ano. Em termos da União, a arrecadação
deverá cair na proporção da arrecadação federal
sobre o total de impostos. Segundo os dados das
Contas Nacionais de 2017, do IBGE, a arrecada-
ção federal respondeu por 65,9% de todos os
impostos e contribuições pagos no país nesse ano.
Assim, estima-se que a perda de arrecadação do
governo federal pode alcançar R$ 89,3 bilhões
este ano, comprometendo de forma decisiva a meta
fiscal. Os governos estaduais devem perder R$
36,4 bilhões e os municípios R$ 9,9 bilhões de
impostos e contribuições.

Fonte: IBGE. (*) Estimativas: Ex Ante Consultoria Econômica.
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Tabela 4.
Impacto fiscal da retração do PIB causada pela epidemia do Covid-19, em R$ bilhões

Tabela 4.
Impacto fiscal da retração do PIB causada pela epidemia do Covid-19, em R$ bilhões

Fonte: IBGE. Estimativa: Ex Ante Consultoria Econômica.

Agropecuária, extrativa vegetal e pesca -685 -857 -1.542 -3,9%

Extrativa mineral -534 -1.599 -2.133 -8,8%

Indústria de transformação -54.273 -16.586 -70.859 -9,5%

Alimentos e bebidas -5.259 -1.384 -6.643 -4,3%

Química -7.032 -2.099 -9.131 -9,6%

Produtos de borracha e plástico -1.372 -803 -2.175 -9,7%

Minerais não metálicos -996 -597 -1.593 -8,2%

Metais e produtos de metais -2.309 -1.773 -4.082 -10,2%

Máquinas e equipamentos -7.666 -2.695 -10.361 -11,7%

Equipamentos de transportes -6.388 -2.795 -9.184 -13,7%

Serviços de utilidade pública -3.925 -1.782 -5.707 -6,2%

Energia e gás -3.862 -1.243 -5.105 -6,6%

Água e esgoto -259 -551 -811 -5,6%

Construção -2.564 -3.279 -5.842 -8,3%

Comércio -1.641 -15.720 -17.361 -10,7%

Serviços -10.298 -25.963 -36.261 -3,4%

Transportes -4.465 -8.918 -13.382 -10,6%

Alojamento e alimentação -5.732 -2.837 -8.569 -16,9%

Telecomunicações, TI e comunicações -318 -242 -560 -0,5%

Tecnologia da informação -5 -13 -18 -0,1%

Serviços financeiros, previdência e seguros -3.401 -7.349 -10.750 -4,0%

Imobiliário -55 -1.391 -1.446 -3,4%

Serviços prestados às empresas -2.861 -5.065 -7.926 -5,5%

Serviços profissionais -1.535 -2.481 -4.016 -6,3%

Outros serviços prestados às empresas -1.360 -2.593 -3.953 -4,9%

Serviços prestados ás famílias -300 -2.000 -2.299 -1,2%

Educação -135 -2.455 -2.590 -2,7%

Saúde e assistência social 242 1.222 1.464 2,5%

Atividades domésticas 0 -101 -101 -1,3%

Outros serviços -491 -875 -1.365 -4,9%

Administração pública 2 1.144 1.145 0,9%

Total da economia -57.116 -67.405 -124.521 -5,7%

Total (A+B)

Impostos

ligados a

produção e a

importação (A)

Impostos sobre

Renda e

Propriedade (B)

(%)
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