
Q
uando a economia sofre um cho-
que, um conjunto de modelos e 
precedentes históricos costuma 
estar disponível para responder às 
perguntas dos economistas. Qual 

a intensidade e a duração da crise? Que 
setores são afetados? O que acontece com 
o mercado de trabalho e as principais 
variáveis econômicas, como o câmbio, o 
Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação?

Mas a crise decorrente da pandemia é 
diferente: nem superprodução, nem que-
bra do mercado financeiro, nem variação 
súbita de um preço fundamental, como 
o câmbio, os juros ou o petróleo. Dessa 
vez, uma doença ainda pouco conheci-

da levou governos ao redor do mundo 
a interromper boa parte da atividade 
econômica, por um período que pode 
ultrapassar dois meses. Tem sido preciso 
exercitar a criatividade para estimar a 
reação das economias a esse evento novo.

O cálculo do PIB não costuma ser com-
plicado: soma-se quanto as famílias con-
sumiram em bens e serviços, quanto as 
empresas investiram, quanto o governo 
desembolsou e quanto o país exportou e 
importou em determinado período. Sa-
bendo como a economia se comportou 
anteriormente, e como têm caminhado 
os principais fatores que a afetam, como 
a taxa de juros, o câmbio, o desempenho 

dos principais parceiros comerciais, a co-
tação dos produtos de exportação, entre 
outros, é possível adiantar quanto será 
produzido e consumido no país nos me-
ses e anos seguintes.

O mesmo não acontece quando a ati-
vidade econômica é interrompida. “Nor-
malmente, em crises grandes, a queda 
da demanda chega a 4% ou 5%. Nessa, 
tem gente falando em 40% ou 70%. Não 
tem paralelo. O nível de incerteza, para 
qualquer previsão, este ano é enorme”, 
diz José Ronaldo de Castro Souza Jú-
nior, diretor de Estudos e Pesquisas Ma-
croeconômicas do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).

NO ESCURO
CALCULANDO

Criatividade ajuda cientistas a prever o impacto  

econômico de uma crise sem precedentes

Diego Viana
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tínua (Pnad Contínua), publicada men-
salmente com números referentes ao tri-
mestre anterior. Na pandemia, o instituto 
foi obrigado a uma série de adaptações. A 
primeira foi o adiamento do Censo para 
2021. Outra foi o cancelamento de visitas 
a domicílio para a Pnad.

O IBGE substituiu as visitas por te-
lefonemas, usando diferentes bases de 
dados que já possuía. Em maio, teve iní-
cio a chamada Pnad-Covid, em parceria 
com o Ministério da Saúde. Receberam 
ligações 193,6 mil domicílios, com per-
guntas principalmente sobre a doença, 
mas incluindo também questões relacio-
nadas ao trabalho e ao rendimento das 
famílias. “Determinamos o fim da coleta 
presencial em 17 de março e, desde então, 
começamos uma discussão com os técni-
cos sobre a continuidade das pesquisas, 
assim como o eventual desenvolvimento 
de outros produtos”, declarou, no lança-
mento da iniciativa, Eduardo Rios-Neto, 
diretor de Pesquisas do IBGE. Segundo 
a coordenadora de Contas Nacionais do 
instituto, Rebeca Palis, a taxa de resposta 
aos questionários apresentou queda em 
março. “Mesmo assim, avaliamos que 
os dados necessários para alimentar as 
contas nacionais no primeiro trimestre 
estão adequados”, afirma.

O sociólogo Ian Prates, pesquisador 
do Centro Brasileiro de Análise e Plane-
jamento (Cebrap) e da Social Accounta-
bility International, menciona que a in-
terrupção dos procedimentos normais de 
pesquisa chegou a ser chamada de “apa-
gão de dados”: o ritmo de produção das 
informações não é o mesmo, a base de 
comparação é imperfeita e alguns nú-
meros acabam não sendo produzidos. 
“Se o dado oficial não existe, não pode-
mos cruzar os braços e esperar acabar a 
pandemia”, observa. 

Uma das dificuldades é a própria pan-
demia. Quanto tempo vai durar? Que 
volume de recursos é direcionado para 
equipamentos médicos? Quanto trabalho 
continua sendo feito enquanto as pessoas 
são mantidas em casa? “Para estimar o 
curto prazo, é impossível trabalhar nor-
malmente. Até mesmo os números que 
vêm da epidemiologia são incertos, por-
que pequenas variações dão resultados 
muito diferentes. Qualquer indicador 
de incerteza que eu escolha para meu 
modelo é duvidoso”, lamenta Souza Jú-
nior. “Nesse momento, eu me sinto mais 
confortável fazendo previsões de longo 
prazo, para 10, 20, 30 anos”, diz.

O economista relembra que os técnicos 
do Ipea fizeram “uma série de reuniões 
on-line para entender o que poderia ser 
feito do ponto de vista técnico”. Uma difi-
culdade é que a crise tem dois momentos. 
No primeiro, o “choque de oferta”, a pro-
dução é interrompida – como aconteceu 
em janeiro e fevereiro na China, provo-
cando falta de peças e insumos chineses 
em indústrias mundo afora. “Esse já en-
tendemos como é. O problema está no se-
gundo momento: o choque de demanda”, 
informa o economista do Ipea, referindo-
-se à interrupção do consumo durante o 
isolamento. “Estamos utilizando modelos 
que não costumávamos usar, que analisam 
a economia setor a setor. A dificuldade 
é entender até que ponto vai o choque 
da oferta e quando chega o choque de 
demanda. A retomada da economia vai 
depender muito do comportamento da 
demanda”, resume Souza Júnior.

Outra dificuldade está na obtenção dos 
dados em que as projeções se baseiam. 
Grande parte dos números vem do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A principal fonte é a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Con-

“Estamos usando dados que, em si-
tuações normais, nunca usaríamos”, diz 
Prates, referindo-se a informações sobre 
consumo e circulação coletadas com o 
apoio de instituições como Google e Cielo, 
e sobre a situação das empresas, obtidas 
com o auxílio do Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae). “Esses 
são os dados que estão disponíveis, mas 
também são os que fazem sentido nesse 
momento. Se até agora prestamos menos 
atenção a eles, pode ser por causa da ro-
tina científica”, especula.

“Há alguns tipos de dados com os quais 
não costumávamos trabalhar, mas agora 
estamos trabalhando, porque nosso ob-
jetivo é a atuação no curto prazo, e não 
só a compreensão de processos sociais”, 
acrescenta o também sociólogo Rogério 
Barbosa, do Centro de Estudos da Metró-
pole (CEM), um dos Centros de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (Cepid) apoiados pela 
FAPESP. Um exemplo é a geolocalização 
das pessoas por meio de seus telefones ce-
lulares, em parceria com a empresa Inloco.

Barbosa e Prates são responsáveis pe-
las pesquisas sobre mercado de trabalho 
e renda, proteção social e políticas emer-
genciais na Rede de Pesquisa Solidária, 
criada em março para estudar a pandemia. 
A rede reúne investigadores de diversas 
disciplinas e instituições de ensino supe-
rior, publicando boletins com análises so-
bre a evolução da pandemia no país e seus 
efeitos sobre a sociedade e a economia.

A
pesar das dificuldades, projeções 
começaram a ser apresentadas já 
na última semana de março. O Ipea 
estimou uma queda do PIB brasi-
leiro entre 0,4%, se o isolamento 

social durasse até o fim de abril, e 1,8%, se 
durasse até junho. A projeção foi publica-
da na Carta de Conjuntura, número 46. Em 
abril, o instituto lançou outras projeções 
avulsas, adiantando o número 47. Todos 
os textos ressaltam o caráter especulativo 
das previsões, anunciando que o número 
inicial de 1,8% estava superado.

Na primeira semana de abril, o Depar-
tamento das Nações Unidas para Assuntos 
Econômicos e Sociais (Desa) calculou que 
o PIB mundial cairia quase 1% – a previ-
são anterior era de expansão de 2,5%. O 
Fundo Monetário Internacional (FMI), 
por sua vez, estimou a queda em 3%. O 
Banco Mundial foi além. Projetou uma 
redução do PIB de 4,6% para a América 
Latina e de 5% para a economia brasileira.

Usando máscaras  
de proteção  
e observando regras 
de distanciamento, 
pessoas em busca do 
auxílio emergencial 
fazem fila em frente  
à agência da Caixa 
Econômica Federal,  
no Rio de Janeiro
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Também em abril, o Banco de Compen-
sações Internacionais (BIS) publicou uma 
compilação de projeções sobre pandemias 
hipotéticas, baseadas em eventos anterio-
res, como a gripe espanhola, que teria in-
fectado cerca de 500 milhões de pessoas 
entre 1918 e 1920. As estimativas vão de 
uma queda da economia global de menos 
de 1% neste ano a tombos de mais de 4%. 
Não se sabe ao certo qual foi o impacto 
econômico da própria gripe espanhola, 
que teria matado entre 50 milhões e 100 
milhões de pessoas, segundo cálculos do 
Centro de Controle e Prevenção de Doen-
ças dos Estados Unidos (CDC). Em março, 
porém, um grupo de economistas liderado 
por Robert Barro, da Universidade Har-
vard, calculou que, de 1918 a 1920, a que-
da do PIB mundial ficou entre 6% e 8%.

Ainda assim, as crises sanitárias do pas-
sado não fornecem instrumentos para 
prever o desempenho econômico deste 
ano, lamenta o economista Emerson Mar-
çal, coordenador do Centro de Estudos 

em Macroeconomia Aplicada da Escola 
de Economia de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (EESP-FGV). Pandemias 
recentes, como a Sars de 2003 e a da gripe 
H1N1 em 2009, tiveram alcance restrito 
ou efeito mundial bem menos intenso 
do que a Covid-19. A gripe espanhola, 
por outro lado, teve escala global, mas, 
para um episódio ocorrido há 100 anos, 
“os dados são inexistentes ou insuficien-
tes”, diz Marçal. “Naquela época, as sé-
ries macroeconômicas não eram tão bem 
calculadas. Só temos estimativas, que são 
bem-feitas, mas não permitem modelar o 
que aconteceu há tanto tempo”, explica.

Marçal e sua equipe se basearam em 
dois eventos da história econômica re-
cente para calcular, ainda na segunda 
metade de março, o efeito da pandemia 
sobre o PIB brasileiro. Para a influência 
externa, foi escolhida a crise financeira 
de 2008, que interrompeu o fluxo de ca-
pital e causou uma queda no produto em 
2009. Para uma paralisação com origem 
doméstica, o pesquisador tomou como 
referência a greve dos caminhoneiros, 
em maio de 2018, que bloqueou estradas 
do país durante 10 dias.

O resultado, apresentado no início de 
abril e com ampla repercussão na mídia 
e no mercado, foi uma contração que po-
deria chegar a 4,5% neste ano. “Naquele 
momento, tive a impressão de que saiu 
um número pessimista demais. Agora 
estou revisando, com os dados que já co-
meçam a ser coletados, e me parece que 
pequei por excesso de otimismo”, declara 
Marçal. O fator doméstico acabou tendo 
mais peso do que o internacional, já que 
a paralisação da economia brasileira está 
durando mais do que a greve dos cami-
nhoneiros. “Se eu tivesse feito um modelo 
com interrupção [da atividade econômi-
ca] mais longa, teria como resultado um 
número mais pesado”, reconhece.

Aos poucos, as previsões do merca-
do e do governo vão convergindo para 
números parecidos com os obtidos por 
Marçal. No começo de março, o Minis-
tério da Economia ainda previa ligeiro 
crescimento para 2020. O boletim Focus, 
publicação semanal do Banco Central que 
traz projeções de instituições financeiras 
para as variáveis da economia brasileira, 
detectava apenas uma pequena contra-
ção. Mas, em meados de maio, o Focus já 

Em São Paulo, a rua José Paulino  
concentra lojas de vestuário e atrai 
revendedores de todo o Brasil: a pandemia 
paralisou o comércio não essencial
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apresentava 4,4% de recuo e o Ministério 
da Economia indicou um tombo de 4,7%.

Essas novas projeções já incorporam 
os primeiros dados oficiais do IBGE. No 
início de maio, o instituto divulgou o efei-
to da pandemia sobre a indústria no mês 
de março: uma queda de 9,1% sobre fe-
vereiro. No setor de serviços, divulgado 
na semana seguinte, o resultado também 
foi devastador: recuo de 6,9%. Segundo 
o Banco Central, o Índice de Atividade 
Econômica (IBC-Br), considerado uma 
“prévia do PIB”, teve retração de 1,95% 
no primeiro trimestre em relação ao últi-
mo trimestre do ano passado. Só em mar-
ço, a queda do índice foi de 5,9%. O PIB 
do primeiro trimestre, segundo o IBGE, 
encolheu 1,5%. “E o primeiro trimestre 
só sofreu com os efeitos da pandemia por 
duas semanas”, lembra Marçal.

Muito do impacto econômico da pan-
demia, no longo prazo, vai depender 
também da eficácia das medidas toma-
das pelo governo para evitar falências, 
demissões e perda do poder de consumo 
de itens básicos. No Brasil, essas medidas 
incluem a redução das reservas compul-
sórias que instituições financeiras man-

têm no Banco Central, a diminuição da 
taxa básica de juros (Selic), o pagamento 
do auxílio emergencial de R$ 600,00 a 
desempregados, trabalhadores informais, 
autônomos e microempreendedores in-
dividuais (MEI), a autorização para re-
duzir jornadas de trabalho e salários, 
entre outras iniciativas.

Para Souza Júnior, do Ipea, ainda não 
se pode calcular o efeito do auxílio go-
vernamental a empresas e indivíduos, 
exceto por uma comparação contrafac-
tual. “Sem as medidas, poderíamos estar 
sofrendo um caos social. Se as pessoas 
estão restritas a ficar em casa e ao mesmo 
tempo não veem perspectiva de ganhar 
dinheiro para consumir o mínimo, isso 
é uma bomba que poderia resultar em 
saques e revoltas”, avalia.

N
o início de maio, a equipe do Gru-
po Indústria e Competitividade do 
Instituto de Economia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(IE-UFRJ) publicou uma proje-

ção para os diversos setores da economia 
brasileira, em que alguns chegam a re-
duzir 10% de seu nível de atividade. Isso 

se aplica à construção civil, à indústria 
extrativa (por exemplo, mineração) e de 
transformação (como fábricas de bens de 
consumo), além do comércio.

Os pesquisadores trabalharam com 
três cenários, usando a Matriz Insumo-
-Produto, metodologia que permite olhar 
para cada setor da economia separada-
mente. No cenário otimista, já defasa-
do, o isolamento social seria curto, mas 
eficiente; somado a medidas efetivas do 
governo para evitar falências, a recupe-
ração seria veloz. Mesmo assim, o recuo 
do PIB seria de 3,1%, com a taxa de ocu-
pação dos trabalhadores caindo 4,4%. 
No cenário pessimista, as medidas de 
isolamento e de mitigação dos efeitos 
econômicos da pandemia são ineficazes. 
A queda do PIB chega a 11%, com um 
tombo catastrófico na ocupação de 14%.

Entre os dois, está o cenário base, em 
que o isolamento social é prolongado e 

Avenida Paulista esvaziada, no final de maio: 
eficácia das medidas tomadas pelo  
governo para evitar falências, demissões  
e perda do poder de consumo será decisiva  
para minimizar os efeitos da pandemia
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as medidas de contenção ao vírus levam 
algum tempo para fazer efeito, mas a si-
tuação do país não chega a ser desastrosa. 
Nesse caso, o PIB sofreria uma queda de 
6,4% e a taxa de ocupação dos trabalhado-
res diminuiria em já impressionantes 7,9%.

A indústria de transformação, tanto na 
fabricação de bens de consumo quanto 
de bens de produção, pode ter um tom-
bo de 11,3% (cenário base) ou até 18,8% 
(cenário pessimista). “Fala-se muito na 
queda do setor de serviços, mas vamos 
ter também uma retração importante da 
demanda, porque a renda, a exportação e 
o investimento diminuem. A indústria de-
ve ser ainda mais afetada do que os servi-
ços”, afirma a economista Esther Dweck, 
professora do IE-UFRJ e coordenadora 
do estudo. “Mesmo se, graças aos produ-
tos agrícolas, as exportações não caírem, 
os manufaturados vão perder espaço no 
mercado externo. Isso agrava o processo 
de desindustrialização do país”, prevê.

Para entender o efeito da pandemia 
sobre a indústria, a economista Cristina 
Fróes de Borja Reis, da Universidade Fe-
deral do ABC (UFABC) e pesquisadora 
da Technische Universität de Berlim, na 
Alemanha, entrevistou, no início de abril, 
32 empresários do setor de máquinas e 
equipamentos, de diversas regiões do país. 
Eles confirmaram o forte impacto da pan-
demia sobre seus negócios. Segundo Reis, 
53% das companhias foram atingidas gra-
vemente ou muito gravemente, algumas 
mencionando o risco iminente de falência.

Com o avanço da pandemia, houve rup-
tura de cadeias de fornecedores inter-
nacionais, cancelamento de contratos, 
queda de demanda doméstica e externa, 
anulação de feiras de negócios. As em-
presas também foram prejudicadas pelo 
impedimento físico da equipe de vendas 
em encontrar clientes, acrescenta a eco-
nomista. Para setores industriais que de-
pendem de insumos importados, a desva-
lorização recente do real frente ao dólar 
também foi péssima notícia.

“Isso não quer dizer que a indústria 
vá morrer porque ela pode mudar sua 
atividade, mas é muito ruim para as em-
presas mais complexas e inovadoras”, 
afirma Reis. “O que deve acontecer é a 
intensificação de um processo que já es-
tava em curso: as indústrias brasileiras se 
tornando cada vez mais dependentes da 
tecnologia externa e as multinacionais 
fazendo apenas o estágio de montagem 
no Brasil.”

N
ão só o tamanho da crise mas tam-
bém a forma da recuperação é uma 
incógnita. No cenário internacio-
nal, o Fórum Econômico Mundial 
compilou hipóteses. O retorno em 

poucos meses aos níveis esperados para 
antes da crise, a chamada “recuperação 
em V”, é cada vez mais improvável. O re-
torno “em Z”, com um breve período de 
crescimento acelerado capaz de compen-
sar os meses de queda, antes do retorno 
à tendência dos anos anteriores, também 
parece improvável aos analistas do Fórum. 

Na China, primeiro país atingido pe-
la pandemia da Covid-19, os dados que 
começam a ser publicados indicam um 
retorno lento ao patamar de produção 
anterior à queda abrupta do PIB. É a cha-
mada “recuperação em U”. As projeções 
da UFRJ, do Ipea, da FGV e do Ministério 
da Economia trabalham sobretudo com 
a hipótese da recuperação “em U” para o 
Brasil. No alfabeto do choque econômi-
co, também há duas possibilidades ainda 
mais preocupantes. Na recuperação “em 
L”, a atividade permanece por bastante 
tempo em patamar inferior ao que teria 
normalmente. No cenário “em W”, depois 
de um breve momento de salto, uma se-
gunda recessão se instala. 

Com a variedade das projeções e as 
incertezas envolvidas, o esforço de an-
tecipar dados e antever como a crise vai 
se desenrolar nas semanas e meses se-
guintes pode parecer um exercício es-
téril, já que os erros serão grosseiros. Os 
pesquisadores, no entanto, rechaçam a 
hipótese de abdicar das previsões: elas 
são indispensáveis para que o poder pú-
blico e o setor privado tracem estratégias 
de resposta ao choque sanitário.

“Nosso objetivo, ao elaborar projeções, 
é orientar a ação do gestor público. Se al-
guma projeção é um pouco subestimada 
ou superestimada, não importa. O que 
importa é ser um bom instrumento de 
ação”, observa Barbosa, do CEM. Sou-
za Júnior, do Ipea, argumenta de mo-
do semelhante. “Precisamos continuar 
fazendo essas projeções, porque temos 
que estar preparados e saber o que fazer, 
dependendo do caminho que a econo-
mia tomar. Qual vai ser o impacto sobre 
a arrecadação, o superávit primário, o de-
semprego? E o tamanho da dívida? Quais 
serão as políticas fiscal e monetária? O 
que pode ser feito em políticas sociais? 
Tudo isso depende do tamanho do bu-
raco e do ritmo da recuperação”, diz. n

“EM ISOLAMENTO, 
COORDENO  
A BUSCA  
DE FÁRMACOS  
CONTRA O 
CORONAVÍRUS”

PESQUISA NA QUARENTENA

GLAUCIUS OLIVA é professor sênior do Instituto 
de Física de São Carlos da USP e coordena o Centro 
de Inovação em Biodiversidade e Fármacos, um dos 
17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) 
financiados pela FAPESP.
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES

Como tenho mais de 60 anos,  

aderi ao isolamento social desde 

março. Mesmo sem ir ao Instituto de  

Física de São Carlos da USP, continuo 

coordenando o Centro de Inovação  

em Biodiversidade e Fármacos, o CIBFar. 

Converso por WhatsApp o tempo todo  

com a equipe que está no laboratório, 

composta por três estagiários de 

pós-doutorado e duas alunas de 

doutorado. Também mantenho contato 

com os 15 pesquisadores associados  

do CIBFar, que atuam em outras 

universidades e unidades da USP.  

Em casa, fico revisando a literatura sobre 

o novo coronavírus, que está fervilhante. 

O foco do CIBFar é o desenvolvimento 

de novos fármacos e estamos engajados 

em um projeto, apoiado pela FAPESP,  

que busca identificar compostos com  

ação antiviral para tratar pacientes de 

Covid-19. Queremos encontrar moléculas 

que possam interagir com as proteínas 

que o vírus Sars-CoV-2 utiliza para fazer  

a sua replicação. Estamos testando  

uma grande biblioteca de moléculas para 

ver se alguma bloqueia o funcionamento 

de alguma dessas proteínas. 

Moro em uma chácara em São Carlos. 

Como tem pouco movimento ao redor, 

consigo andar de bicicleta. Tinha uma 

pessoa que ajudava a cuidar da casa duas 

vezes por semana, mas não está vindo 

trabalhar. Gosto de cozinhar e lavo a louça 

todo dia. Minha mulher, secretária da 

diretoria do Instituto de Física da USP, vai 

à universidade algumas vezes por semana. 

Quando sai, ela cuida das compras.  

Me aposentei, mas permaneço na USP 

como professor sênior. Em 2019, dei  

uma disciplina para a graduação.  

Neste semestre só tenho compromisso 

com a pesquisa.
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