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1. IMPACTOS ECONÔMICOS DE LONGO PRAZO DAS MORTES CAUSADAS 

POR COVID-19 NO BRASIL1 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste estudo é desenvolver uma metodologia de mensuração dos impactos 

econômicos de longo prazo das mortes causadas pela Covid-19. Tal experimento explora 

procedimentos metodológicos que podem ser adotados para incorporar os custos econômicos 

das mortes geradas pela Covid-19 em um arcabouço de modelagem econômica de equilíbrio 

geral computável dinâmica e regional, cuja aprendizagem deve auxiliar na construção de um 

ferramental analítico com a finalidade de integrar informações entre cenários 

epidemiológicos e cenários econômicos. 

 

Em uma perspectiva econômica, vislumbra-se diversos canais de integração entre os eventos 

epidemiológicos e o sistema econômico. No caso específico da Covid-19, as infecções que 

levam à internação e hospitalização das pessoas podem afetar temporariamente a capacidade 

produtiva na medida em que retira trabalhadores do mercado de trabalho para o tratamento 

da doença. Caso a população contaminada desenvolva mecanismos imunizantes que 

contribuem para a redução da suscetibilidade de nova contaminação, os impactos econômicos 

deste canal seriam temporários. Contudo, a recorrência de casos infecciosos devido às 

mutações dos vírus poderia gerar efeitos econômicos mais persistentes. 

 

 

1 Elaborado pelo pesquisador Alexandre Alves Porsse e pelo bolsista doutorando Daniel Belluco Pozza. 
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Já no tocante aos óbitos, a natureza dos efeitos econômicos é de longo prazo. De um lado, 

porque as mortes daqueles indivíduos que estão em idade ativa representam tanto uma perda 

de oferta de trabalho como de consumo para o sistema econômico. De outro lado, para o caso 

dos indivíduos não ativos, as mortes representam uma redução no fluxo potencial de consumo 

esperado segundo o ciclo de vida da população. O enfoque no presente estudo é o impacto 

econômico de longo prazo das mortes da Covid-19 e o canal de transmissão avaliado 

considera a perda de consumo intertemporal associada a essas mortes. Para projetar os 

impactos econômicos utiliza-se um modelo de equilíbrio geral computável dinâmico 

calibrado para as 27 Unidades da Federação. Utilizando dados oficiais sobre mortes, salário 

equivalente mensal e expectativa de vida, estima-se o fluxo intertemporal de perda de 

consumo em cada Unidade da Federação do Brasil. Essa estimativa é então introduzida na 

modelagem para projetar os impactos econômicos de longo prazo das mortes causadas pela 

Covid-19. 

 

O presente relatório está organizado em cinco seções, incluindo esta introdução e seção de 

considerações finais. A próxima seção apresenta as características gerais da modelagem 

econômica utilizada no estudo. As duas seções seguintes apresentam a estratégia 

metodológica de integração das informações epidemiológicas sobre mortes com o modelo 

econômico e os resultados preliminares alcançados. 

 

1.2. MODELAGEM ECONÔMICA 

 

O modelo de equilíbrio geral computável inter-regional e dinâmico denomina-se TERM-BR 

e foi calibrado primeiramente em versão estática para o ano-base 2015, tendo em vista que 

este é ano mais recente com informações disponíveis da Matriz de Insumo-Produto do Brasil, 

publicada pelo IBGE (2018). Posteriormente, o modelo foi adaptado para a versão dinâmica, 
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integrou-se um módulo de finanças públicas e o banco de dados foi atualizado para 2019 

considerando um cenário histórico sobre a evolução dos principais agregados econômicos. 

 

Dessa maneira, as características gerais do modelo são as seguintes: 

• 124 setores2 

• 124 produtos 

• 124 investidores 

• 27 consumidores representativos (um por Unidade da Federação) 

• 1 agente externo 

• 3 agentes governamentais 

• 2 fatores produtivos: trabalho e capital 

• 27 regiões: Unidades da Federação 

• Módulo de finanças públicas para as três esferas de governo 

 

Em termos gerais, o desenvolvimento do modelo compreendeu os seguintes passos: (i) 

calibragem do banco de dados, cujos valores monetários definem a solução inicial de 

equilíbrio; (ii) especificação teórica do comportamento dos agentes econômicos; e (iii) 

 

2 A desagregação setorial do modelo é dada pela disponibilidade de dados do Sistema de Contas Nacionais 

(SCN) e da Matriz de Insumo-Produto (MIP) do IBGE. O SCN Brasil 2015 (IBGE, 2017) apresenta os fluxos 

de oferta e demanda dos bens e serviços para 68 atividades e 128 produtos, incluindo os seguintes setores de 

comércio e transporte: Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; Comércio por atacado e 

a varejo, exceto veículos automotores; Transporte terrestre; Transporte aquaviário; e Transporte aéreo. 

Entretanto, as informações de margem de comércio e margem de transporte são apresentadas de forma agregada 

na tabela de recursos de bens e serviços – apenas um vetor de margem de comércio e um vetor de margem de 

transporte. Dessa maneira, os setores de comércio e os setores de transporte foram tratados no modelo TERM-

BR de forma agregada, possibilitando uma desagregação setorial final em 124 atividades econômicas. Para as 

simulações realizadas no presente estudo, a estrutura setorial do modelo foi agregada em 31 setores para 

otimizar a solução computacional. 
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especificação dos coeficientes e parâmetros das equações da estrutura teórica. Esses passos 

são descritos brevemente nas próximas seções. 

 

1.2.1.  Procedimento de regionalização 

 

As bases de dados de modelos EGC regionais frequentemente assumem como ponto de 

partida matrizes inter-regionais de insumo-produto. Para o caso brasileiro, não existem 

matrizes oficiais publicadas por Unidade da Federação (UF), apenas matrizes inter-regionais 

estimadas3. Por sua vez, essas matrizes estimadas não oferecem todos os dados necessários 

para o processo de calibragem de um modelo EGC inter-regional. O processo de calibragem 

do banco de dados do modelo TERM-BR segue uma metodologia especificamente 

desenvolvida por Horridge (2006) que garante estimativas de fluxos econômicos 

estruturalmente consistentes ao nível regional4. Para implementação do procedimento, 

adaptado para o caso brasileiro, utilizou-se as Tabelas de Recursos e Usos (TRUs) de 2015 

do Sistema de Contas Nacionais (SCN) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2017; 2018), além de dados complementares que serão descritos a seguir. 

 

O procedimento de regionalização consiste na construção de uma base de dados para um 

modelo EGC multirregional bottom-up a partir de dados de participação das regiões na 

produção setorial e de componentes da demanda final e de um modelo EGC calibrado para o 

Brasil conforme a formulação do modelo ORANI-G (Dixon et al., 1982). 

 

3 Haddad et al. (2017) e Guilhoto et al. (2019) são alguns exemplos de estudos que produzem estimativas de 

matrizes inter-regionais para o Brasil. 
4 Toda a documentação e rotinas do procedimento de regionalização do modelo TERM está disponível em 

https://www.copsmodels.com/archivep.htm#tpmh0067. A descrição dos procedimentos, por sua vez, encontra-

se em Horridge (2006). 

https://www.copsmodels.com/archivep.htm#tpmh0067
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Em geral, o procedimento de regionalização adotado pode ser resumido pela Figura 1. O 

primeiro passo consistiu em converter os dados das TRUs do IBGE para o formato do modelo 

ORANI-G. O modelo EGC para a economia brasileira, calibrado conforme estrutura e 

formulação teórica-computacional do modelo ORANI-G, reconhece 65 setores, 124 

produtos, duas fontes (doméstico e importado), cinco componentes de demanda final 

(consumo das famílias, consumo do governo, investimentos, exportações, estoques), dois 

setores de margem (comércio e transportes) e 2 fatores produtivos (trabalho e capital). 

 

FIGURA 1 

Resumo do Procedimento de Regionalização 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Horridge (2012). 
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O segundo passo, por sua vez, consistiu na reestruturação do modelo para obter a 

representação de 124 produtos/setores adotando a hipótese de tecnologia de produto, segundo 

a qual cada setor produz apenas um produto, e por consequência a quantidade de produtos e 

setores deve ser a mesma. Esse procedimento é chamado de “diagonalização” dos dados, uma 

vez que torna a matriz de produção em uma matriz diagonal. Em seguida, modificou-se o 

modelo ORANI-G calibrado para a economia brasileira simplificando o formato da base de 

dados para adequação ao modelo inter-regional. A estrutura da base simplificada está 

representada na Figura 2. 

 

FIGURA 2 

Estrutura da matriz de absorção utilizada no procedimento de regionalização 

  Matriz de Absorção 

  1 2 3 4 5 

  Produtores Investidores Famílias Exportadores Governo 

 Tamanho I 1 1 1 G 

Fluxos Básicos CS V1USE V2USE V3USE V4USE V5USE 

Margens CSM V1MAR V2MAR V3MAR V4MAR V5MAR 

Impostos Indiretos CST V1TAX V2TAX V3TAX V4TAX V5TAX 

Trabalho O V1LAB C = Número de produtos (124) 

I = Número de setores (124) 

S = Origem dos bens (2): doméstico ou importado 

O = Número de ocupações (1) 

M = Número de mercadorias usadas como margens (2) 

T = Impostos por tipo (3): ICMS, IPI e Outros 

G   =   Governos 

Capital 1 V1CAP 

Impostos sobre a 

Produção 
T V1PTX 

Outros Custos 1 V1OCT 
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     Fonte: Elaboração própria. 

 

Após o procedimento de diagonalização, foram utilizados os dados de participações regionais 

para a divisão dos usuários por Unidade da Federação. As participações foram obtidas a partir 

de dados regionais de diversas fontes, como Sistema de Contas Regionais do IBGE, Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério da Economia, Pesquisa Anual por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, do sistema Comex Stat do Ministério da 

Economia e Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE. Todas as participações 

foram calculadas por setor/produto de tal forma que a soma das participações de cada região, 

dentro de cada setor/produto são sempre iguais a unidade. 

 

Utilizando essas participações regionais na base de dados nacional do ORANI-G para a 

economia brasileira, os dados foram computados seguindo os procedimentos definidos por 

Horridge (2006). O ponto chave do procedimento é a construção de uma matriz de comércio 

inter-regional (representada por TRADE na Figura 1) utilizando uma abordagem 

gravitacional e uma matriz de distâncias. A hipótese que fundamenta o modelo gravitacional 

postula que o comércio é baseado na distância entre as regiões e na interação derivada do 

tamanho de suas economias. 

 

1.2.2.  Estrutura teórica do modelo 
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Um modelo EGC é composto por blocos de equações que determinam relações entre 

demanda e oferta, de acordo com hipóteses de otimização e condições de equilíbrio de 

mercado. Além disso, vários agregados nacionais são definidos, como emprego, PIB, saldo 

comercial e índices de preços. Os setores produtivos minimizam custos de produção sujeitos 

a uma tecnologia de retornos constantes de escala e os consumidores maximizam suas 

utilidades sujeitos a uma restrição orçamentária. 

 

Para uma visão mais detalhada, as subseções abaixo apresentam o mecanismo de composição 

por origem das demandas regionais, a estrutura de produção, a demanda por investimento, a 

demanda das famílias, a demanda por exportações, a demanda do governo, o equilíbrio de 

mercados,  os agregados macroeconômicos e indicadores, e o módulo fiscal. 

 

1.2.2.1. Mecanismo de composição por origem das demandas regionais 

 

A Figura 3 apresenta o sistema de composição por origem das demandas do modelo TERM-

BR. Embora a figura mostre apenas a demanda por um único produto (alimentos) por um 

único usuário (famílias) em uma única região (exemplo: Paraná), o mesmo diagrama pode 

ser aplicado aos demais produtos, usuários e regiões do modelo. 

 

Em geral, a Figura 3 descreve uma estrutura aninhada indicando as várias possibilidades de 

substituição no modelo. Neste caso, a figura está segmentada em quatro níveis. No primeiro, 

as famílias escolhem alimentos domésticos e importados (de outros países) por meio de uma 

especificação CES – elasticidade de substituição constante (hipótese de Armington5). As 

 

5 Segundo Armington (1969), bens de origens diferentes são tratados como substitutos imperfeitos. 
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demandas são relacionadas aos valores de compra específicos por usuário (firmas, 

investidores, exportadores, famílias e governo) e a elasticidade de substituição entre o 

composto doméstico e importado é dada por σx. Este parâmetro costuma ser específico por 

bem, mas comum por usuário e região, embora estimativas diferenciadas possam ser 

utilizadas. As demandas por bens domésticos numa região são agregadas (para todos os 

usuários) de forma a determinar o valor total a preços de “entrega” – que incluem os preços 

básicos e as margens (comércio e transporte) – mas não os impostos, que são específicos por 

usuário. 

FIGURA 3 

Mecanismo de composição da demanda no modelo TERM-BR 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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O segundo nível trata a origem do composto doméstico entre as diversas regiões consideradas 

no modelo. Uma especificação CES também controla esta alocação, com elasticidade 

representada por σy. A especificação CES implica que regiões com queda de custo relativo 

de produção aumentam seu market-share na região de destino do produto. O mecanismo de 

substituição é baseado em preços de entrega, que incluem margens de comércio e de 

transporte. Portanto, mesmo que os preços de produção sejam fixos, alterações nos custos de 

transporte afetam os market-shares regionais. As variáveis neste nível não são diferenciadas 

por usuário, desse modo, a decisão é feita com base em todos os usuários. A implicação desta 

hipótese é que no Paraná (PR), por exemplo, a proporção de alimentos provenientes de Santa 

Catarina (SC) é a mesma para as famílias e demais usuários. 

 

O terceiro nível mostra como os alimentos de uma determinada região, por exemplo, Paraná 

(PR), são direcionados para Pernambuco (PE) de acordo com os valores básicos e margens 

de comércio e transporte. A participação de cada um desses componentes no preço de entrega 

é determinada por uma função Leontief – participações fixas. Dessa forma, elimina-se a 

hipótese de substituição entre margens de comércio e transporte. A participação de cada 

margem no preço de entrega é específica por origem, destino, bem e fonte (doméstica ou 

importada). Por exemplo, espera-se que a participação dos custos de transporte no preço de 

entrega seja elevada entre duas regiões distantes, ou para bens com elevada participação dos 

custos de transporte em seu preço. 

 

A parte final da estrutura aninhada indica como as margens sobre alimentos, do Paraná (PR) 

para Santa Catarina (SC), por exemplo, podem ser produzidas em diferentes regiões. Espera-

se que as margens sejam distribuídas equitativamente entre origem e destino. Existe 

substituição nos fornecedores de margem de acordo com uma função CES, representada pela 

elasticidade σt. Esta elasticidade pode capturar a capacidade dos transportadores de 
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realocarem seus depósitos de armazenagem ao longo de rotas. Esta decisão de substituição 

também é tomada em nível agregado. A hipótese implícita é que a participação do Paraná 

(PR), por exemplo, na provisão de margens na comercialização de bens entre Santa Catarina 

(SC) e outras UFs é a mesma, não importando o bem que esteja sendo transportado. O mesmo 

mecanismo de origem de fluxos é aplicado aos bens importados, mas traçando sua origem ao 

porto de entrada como a região de origem (mercado externo). 

 

A representação hierárquica descrita acima, com respeito ao processo de decisão dos agentes 

econômicos, é usual nos modelos EGC. Embora essa representação seja inspirada em um 

processo aparentemente sequencial de tomada de decisão, convém frisar que a solução de 

otimização do modelo EGC é obtida simultaneamente. Neste sentido, a representação 

hierárquica aqui apresentada possui caráter meramente ilustrativo e os agentes otimizam suas 

decisões simultaneamente. 

 

1.2.2.2. Estrutura de produção 

 

No modelo TERM-BR, cada setor produz um único produto, utilizando-se de insumos 

intermediários (domésticos e importados) e fatores primários (trabalho e capital). A Figura 4 

apresenta a estrutura de tecnologia de produção adotada no modelo para cada uma das 

regiões. 

 

FIGURA 4 

Estrutura da função de produção 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

No primeiro nível, os produtores escolhem uma combinação de insumos intermediários e 

fatores primários por meio de uma tecnologia de produção do tipo Leontief para minimizar 

os custos. Essa especificação considera que a primeira decisão dos produtos diz respeito aos 

requerimentos agregados dos compostos de insumo e fatores produtivos para produção de 

cada unidade de produto. A decisão quando a origem do insumo (doméstico ou importado), 

como também a decisão quanto a combinação de capital e trabalho são consideradas 

hierarquicamente como uma segunda etapa de decisão no processo de demanda por insumos 

e fatores produtivos de cada setor. 

 

Nesse segundo nível, os insumos intermediários são demandados tanto do mercado 

doméstico quanto importado, por meio de funções CES, o que implica novamente na adoção 

da hipótese de Armington (1969) de diferenciação de produtos. Por essa hipótese, bens de 
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diferentes origens (doméstica ou importada) são tratados como substitutos imperfeitos6. Por 

exemplo, bens agropecuários importados são diferenciados dos bens agropecuários 

domésticos em termos de utilização no processo produtivo. Esse tratamento permite que o 

modelo exiba padrões de comércio intrasetoriais não especializados, uma importante 

regularidade empírica encontrada na literatura7. Além disso, no segundo nível admite-se uma 

função CES para combinar os fatores primários, capital e trabalho. 

 

1.2.2.3. Demanda por investimento 

 

A demanda por bens de investimentos para cada um dos 124 setores, nas 27 regiões, 

considerados no modelo TERM-BR é definida como um problema de minimização de custos 

dos investidores, no qual o custo total dos bens de investimentos é minimizado sujeito a uma 

função de produção CES no nível inferior da função de produção por bens de investimento, 

enquanto no nível superior a estrutura também é do tipo Leontief. A função de demanda por 

bens de investimento é, portanto, aninhada conforme ilustra a Figura 5. Destaca-se ainda que 

a criação de novo capital acompanha a lucratividade de cada indústria levando-se em conta 

a taxa de retorno do capital. Dessa forma, setores com aumento de lucratividade são 

induzidos a aumentarem a acumulação de capital. Esse mecanismo faz parte da dinâmica 

recursiva do modelo e será detalhado na seção 2.3.  

 

FIGURA 5 

 

6 Se a elasticidade de substituição for 1, as demandas se comportam como uma função Cobb-Douglas 

hierarquizada (participação nos gastos são constantes mesmo com mudanças de preços relativos). Se o 

parâmetro é igual a zero, a demanda segue a forma de Leontief (proporções das quantidades constantes 

independentemente do preço). 
7 Para mais detalhes sobre diferenciação de produtos no comércio internacional e modelos EGC, ver De Melo 

e Robinson (1989). O comportamento de diversas classes de funções CES é analisado em Perroni e Rutherford 

(1995). 
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Demanda por investimento 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

1.2.2.4. Demanda das famílias 

 

No modelo TERM-BR, considera-se uma família representativa para cada região, a qual 

consome um composto de bens domésticos e bens importados. O tratamento da demanda das 

famílias é baseado num sistema combinado de preferências CES/Klein-Rubin. As equações 

de demanda são derivadas de um problema de maximização de utilidade, cuja solução 

também segue etapas hierarquizadas – Figura 6. No primeiro nível ocorre substituição via 

função CES entre bens domésticos e importados. 

 

FIGURA 6 

Estrutura da demanda das famílias 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

No nível superior há uma agregação Klein-Rubin dos bens compostos. Dessa maneira, a 

utilidade derivada do consumo é maximizada segundo essa função de utilidade. Essa 

especificação dá origem ao sistema linear de gastos (do inglês, Linear Expenditure System, 

LES), no qual a participação do gasto acima do nível de subsistência, para cada bem, 

representa uma proporção constante do gasto total de subsistência de cada família. 

 

A denominação sistema linear de gastos deriva da propriedade de que o gasto em cada bem 

é uma função linear dos preços médios (composto doméstico e importado) e do gasto. Existe 

um requisito de “subsistência” em cada produto, cujas quantidades são adquiridas qualquer 

que seja o preço do produto. O resíduo do orçamento do consumidor, depois dos gastos totais 

de subsistência, é chamado de “gasto de luxo”. A alocação do “gasto de luxo” nos diversos 

bens segue uma participação orçamentária marginal – calibrada de acordo com parâmetros 

de elasticidade do gasto e de participação orçamentária. 
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De acordo com Haddad (2004), a função utilidade per capita Stone-Geary ou Klein-Rubin, 

que possui a forma de uma função Cobb-Douglas, pode ser definida como: 

 

𝑈(ℎ) = ∑
1

𝑄
(𝑋(ℎ) − 𝛾(ℎ))𝛽ℎ

𝑁

𝑖

 (1) 

 

em que 𝑋(ℎ) é o consumo agregado do bem i pela família representativa ℎ; 𝑄 é o número de 

famílias; 𝛾, a quantidade de subsistência de cada família ℎ; e 𝛽, a participação orçamentária 

marginal sobre os gastos totais em bens de luxo (vetores de parâmetros). 

 

Uma característica da função de utilidade Stone-Geary é que apenas o componente de gastos 

acima do nível de subsistência, ou gastos em bens de luxo, afeta a utilidade per capita da 

família (PETER et al., 1996). 

 

O sistema de demanda regional resultante implica que a quantidade gasta em cada produto 

acima do a nível de subsistência, (𝑋(ℎ) − 𝛾(ℎ)) ∙ 𝑃(𝑖), é dada por uma participação 

constante no gasto total em bens de luxo: 

 

(𝑋(ℎ) − 𝛾(ℎ)). 𝑃(𝑘) = 𝛽𝑖 ∑(𝑋(𝑘) − 𝛾(𝑘)). 𝑃(𝑘)

𝑘

 (2) 

 

1.2.2.5. Demanda por exportações 
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Em um modelo no qual o Restante do Mundo é exógeno, a hipótese usual para exportações 

é definir curvas de demanda negativamente inclinadas nos preços do mercado mundial. No 

modelo TERM-BR, um vetor de elasticidades (diferenciado por produto, mas não por região 

de origem) representa a resposta da demanda externa a alterações no preço FOB (free on 

board) das exportações. Deslocamentos no preço e na demanda por exportações possibilitam 

choques nas curvas de demanda. 

 

As funções de demanda por exportações representam a saída de bens que deixam o país por 

uma determinada região (porto). Como a mesma especificação de composição por origem da 

demanda se aplica às exportações, o modelo pode capturar os custos de transporte de, por 

exemplo, exportações de produtos de uma região r exportados pelo porto da região d. Essa 

característica distinta do modelo permite diferenciar o local de produção do bem exportado 

e seu ponto (região) de exportação. 

 

1.2.2.6. Demanda do governo 

 

A demanda do governo regional representa a soma das demandas das esferas de governo 

(federal, estadual e municipal). A demanda do governo não é modelada explicitamente a 

partir de uma teoria de taxação ou gasto ótimos. Entretanto, a regra de movimentação da 

demanda do governo é integrada com o módulo fiscal e deve obedecer a uma regra de 

solvência fiscal. Por exemplo, no caso de uma política de redução da carga tributária, com 

déficit exógeno, a regra de solvência fiscal impõe a necessidade de redução de gastos. Nos 

casos de simulações não tributárias, o movimento das receitas acompanha os efeitos sobre a 

base de arrecadação e o movimento dos gastos acompanha a regra de solvência fiscal. O 

modelo também pode ser especificado assumindo-se que a despesa do governo é exógena 

caso seja de interesse. 
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1.2.2.7. Equilíbrio de mercados, demanda por margens e preços de compra 

 

O modelo TERM-BR opera com equações de equilíbrio de mercado para todos os bens 

consumidos localmente, tanto domésticos como importados. Os preços de compra para todos 

os usuários (produtores, investidores, famílias, exportadores e governo) são dados pela soma 

dos valores básicos e dos impostos (diretos e indiretos) sobre vendas e margens. Os impostos 

indiretos sobre vendas são tratados como taxas ad-valorem sobre os fluxos básicos. Há 

equilíbrio no mercado para todos os bens, tanto domésticos como importados, assim como 

no mercado de fatores (capital e trabalho) em cada região. As demandas por margens 

(transporte e de comércio) são proporcionais aos fluxos de bens aos quais as margens estão 

conectadas. Os preços de compra para todos os grupos de usos em cada região são a soma 

dos valores básicos, dos impostos (diretos e indiretos) e margens (de comércio e transporte). 

 

1.2.2.8. Agregados macroeconômicos e indicadores 

 

O modelo ainda especifica uma série de equações para o cálculo dos agregados 

macroeconômicos e indicadores do banco de dados, que são importantes para fornecer 

informações sintetizadas que auxiliam no entendimento e explicação dos resultados das 

simulações. 

 

Entre outras palavras, tem-se no modelo as seguintes equações: 

 

i) PIB do lado do dispêndio e do lado da renda; 

ii) Saldo Comercial; 
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iii) Índices de preços de consumo das famílias, do investimento, das exportações, das 

importações e do PIB (deflator implícito); 

iv) Agregações de fatores primários (capital e trabalho); 

v) Decomposições das vendas (uso intermediário e final); e 

vi) Decomposições do PIB (lado da renda e do dispêndio). 

 

1.2.3. Módulo fiscal 

 

O módulo fiscal é integrado ao modelo e compreende a especificação das contas de receita, 

despesa e déficit para as três esferas de governo. O Quadro 1, a seguir, apresenta a estrutura 

das contas do módulo fiscal. 

 

 

QUADRO 1 

Descrição do módulo fiscal 

Variáveis Descrição Regra de movimento 

softq000(g,r) Gasto total softq100 + ... + softq500 = softy000 

softq100(g,r) Gasto com bens e serviços softq110 + softq120 

softq110(g,r) Consumo do governo 
Flexível (pode acompanhar o consumo das 

famílias ou ser mantida exógena) 

softq120(g,r) Investimento do governo 
Flexível (pode acompanhar outro agregado ou ser 

mantida exógena) 

softq200(g,r) Pagamento de benefícios pessoais Preços ao consumidor e população 

softq300(g,r) Pagamentos de juros Base de arrecadação (PIB) 

softq400(g,r) Transferências para outros governos 
Base de arrecadação (Estados e Munic.) e receita 

impostos diretos e indiretos (Federal) 

softq500(g,r) Outras despesas Base de arrecadação 

softy000(g,r) Receita total softy100 + softy200 = softyq000 (RSF) 

softy100(g,r) Receita do governo softy110 + softy120 + softy130 + softy140 
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softy110(g,r) Impostos diretos softy111 + softy112 

softy111(g,r) Imposto sobre a renda Base de arrecadação (PIB) 

softy112(g,r) Outros impostos diretos Base de arrecadação (PIB) 

softy120(g,r) Impostos indiretos softy121 + softy122 

softy121(g,r) Imposto sobre importação Base de arrecadação (importações) 

softy122(g,r) Outros impostos indiretos Alíquotas e base de arrecadação (vendas) 

softy130(g,r) Transferências de outros governos softq400(federal) 

softy140(g,r) Outras receitas Base de arrecadação (PIB) 

softy200(g,r) Transações financeiras (déficit/superávit) Regra de Solvência Fiscal (RSF) 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: g indica a esfera de governo (federal, estadual e municipal) e r indica região (UF). 

 

A calibragem do banco de dados foi realizada por meio do levantamento das informações 

fiscais de diversas fontes. Para as contas do governo federal, a principal fonte foi o Balanço 

Geral da União para calibragem dos fluxos agregados de receitas e despesas. Esses fluxos 

foram regionalizados. No caso das receitas, a regionalização foi baseada nos dados de 

arrecadação da Receita Federal por Unidade da Federação. No caso das despesas, o 

procedimento de regionalização baseou-se em proxies para algumas variáveis enquanto para 

outras baseou-se em informações dos próprios registros das finanças públicas 

governamentais. Os procedimentos adotados foram os seguintes: 

 

• Consumo do governo e outras despesas: regionalização baseada na participação da 

população por Unidade da Federação; 

• Investimento: regionalização baseada na participação do PIB por Unidade da 

Federação; 

• Pagamento de benefícios sociais: alocação regional baseada nos dados efetivos de 

pagamentos de benefícios sociais por Unidade da Federação (Programa Bolsa 

Família, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Programa Seguro Defeso); 

• Pagamento de juros: valor total alocado no Distrito Federal; 
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• Transferências para Estados e Municípios: alocação regional baseada nos fluxos de 

receitas de transferências recebidas da União registradas nos orçamentos dos 

governos estadual e municipal. 

 

Para a calibragem dos fluxos de receita e de despesa dos governos estadual e municipal, fez-

se uso das informações do relatório de finanças públicas divulgado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional. 

 

1.2.4. Módulo de dinâmica recursiva 

 

O modelo TERM-BR apresentará uma especificação de dinâmica recursiva em dois 

mercados: de trabalho, e de acumulação de capital. 

 

Admite-se que o mercado de trabalho possui um elemento de ajuste intertemporal dos salários 

reais, envolvendo duas outras variáveis: o emprego atual e emprego tendencial. Assume-se 

que a demanda por trabalho determina a quantidade de trabalhadores utilizados na produção 

e que os salários reais são rígidos no curto prazo, mas flexíveis no longo prazo. 

 

Assumindo que inicialmente a economia estava em estado estacionário (Figura 7), um choque 

que aumente a demanda por trabalho, ceteris paribus, desloca a curva de oferta de 𝑂𝑖 para 

𝑂𝑓, com a demanda por trabalho mantida em 𝐷, o mecanismo de ajuste intertemporal dos 

salários reais implica que, para atingir o nível desejado de demanda por trabalho 𝐿𝑓, o 

mercado de trabalho se ajusta lentamente, alterando os salários em uma razão 𝛼 a cada ano, 

fazendo com que o equilíbrio se mova ao longo da curva de demanda até atingir o ponto 𝐸, 

com número de trabalhadores igual a 𝐿𝑓 e o nível de salários em 𝑊𝑓. 
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FIGURA 7 

Mecanismo de ajustamento dos salários reais 

 

 

Fonte: Adaptado de Dixon e Rimmer (2002). 

 

Formalmente, assume-se que quando o nível de emprego em 𝑡+1 excede em 𝐸% o 

crescimento tendencial, o salário real aumenta em 𝛾𝐸%. Logo, visto que existe uma relação 

negativa entre emprego e salário real no mercado de trabalho, o nível de emprego em períodos 

posteriores se ajustará até convergir para o nível tendencial. Portanto, o equilíbrio no mercado 

de trabalho é dado por: 
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em que, 𝐿 é o nível de emprego atual; 𝑇 representa ao nível de emprego tendencial; e 𝑤 é o 

salário real.  

 

Logo, como o emprego é negativamente relacionado aos salários reais, enquanto o nível de 

emprego estiver acima do tendencial, o salário real aumenta, simetricamente, quando o 

emprego está abaixo do nível tendencial o salário real diminui, incentivando posteriores 

aumentos na demanda por trabalho e assim equilibrando o mercado de trabalho. De acordo 

com Dixon e Rimmer (2002), esse comportamento do mercado de trabalho é consistente com 

a existência de uma taxa de desemprego NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment) exógena ou fracamente dependente dos salários reais. 

 

Por sua vez, o mecanismo de acumulação de capital determina que o investimento e o estoque 

de capital (para cada região) seguirem mecanismos de acumulação e de deslocamento 

intersetorial a partir de regras pré-estabelecidas, associadas a taxas de depreciação e de 

retorno. Para tanto, uma das modificações é ligar os fluxos de investimentos anuais aos 

estoques de capital. Dessa maneira, no modelo, a acumulação de capital para cada região 

ocorre de acordo com: 

 

𝐾𝑗,𝑡+1 = 𝐾𝑗,𝑡(1 − 𝐷𝑗,𝑡) + 𝐼𝑗,𝑡 (4) 

 

em que 𝐾𝑗,𝑡 é a quantidade de capital disponível para a indústria j no ano t; 𝐼𝑗,𝑡 é a quantidade 

de investimento (novo capital) na indústria j no ano t; e 𝐷𝑗,𝑡 é a taxa de depreciação. 

 

Conforme Dixon e Rimmer (1998), em cada ano de simulação, assume-se que as taxas de 

crescimento do capital em uma determinada indústria (e dessa forma, os níveis de 
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investimento) sejam determinadas pela disposição dos indivíduos a investir frente aos 

aumentos nas taxas esperadas de retorno. Esses desvios na taxa de retorno são eliminados 

gradualmente. Em outras palavras, admite-se que o crescimento do capital numa indústria 

específica no ano t é limitado pelas percepções de risco do investidor (em relação à taxa de 

retorno esperada), ao invés dos custos de instalação crescentes (via seus efeitos nos custos 

unitários de construção e outras indústrias fornecedoras de capital). Desse modo, a taxa de 

crescimento do capital no ano t só será maior do que sua taxa normal à medida que a taxa de 

retorno esperada pelos investidores for superior à taxa de retorno normal. 

 

Com estoque inicial de 𝐾𝑗,0 e com o mecanismo para determinar o investimento 𝐼𝑗,𝑡, a 

Equação (5) que representa a taxa de retorno esperada, pode ser utilizada para esboçar o 

caminho que o estoque de capital em j percorre para cada região: 

 

𝐸𝑡(𝑅𝑗,𝑡) = 𝐸𝑅𝑗 + 𝐷𝑅𝑗 (5) 

 

em que 𝐸𝑡(𝑅𝑗,𝑡) é a taxa de retorno esperada no ano t para os proprietários de capital da 

indústria j; 𝐸𝑅𝑗  é a taxa de retorno de equilíbrio esperada, ou seja, a taxa esperada de retorno 

exigida para sustentar indefinidamente a taxa corrente de crescimento de capital em j; e 𝐷𝑅𝑗 

representa uma medida de desequilíbrio na taxa de retorno corrente em j. 

 

Na maioria das aplicações de modelos dinâmicos EGC, incluindo o modelo TERM-BR, o 

mecanismo para determinar o investimento em j para cada região pode ser representado por:  
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𝐸𝑡(𝑅𝑗,𝑡) = −1 + [
𝐸𝑡(𝑄𝑗,𝑡+1)

𝐶𝑗,𝑡
] . (

1

1 + 𝑟
) + (1 − 𝐷𝑗). [

𝐸𝑡(𝐶𝑗,𝑡+1)

𝐶𝑗,𝑡
] . (

1

1 + 𝑟
) (6) 

 

𝐸𝑡(𝑅𝑗,𝑡) = 𝑓𝑗,𝑡 (
𝐾𝑗,𝑡+1

𝐾𝑗,𝑡
− 1) (7) 

 

em que 𝐸𝑡 representa a expectativa no ano t; 𝑅𝑗,𝑡 é a taxa de retorno do investimento no setor 

j realizado no ano t, (𝑄𝑗,𝑡+1) representa o retorno do capital em j no ano t + 1; r é a taxa de 

juros; 𝐶𝑗,𝑡 é o custo extra de uma unidade de capital instalado no setor j no ano t; e 𝑓𝑗,𝑡 

representa uma função não-decrescente. 

 

A Equação (6) representa a taxa de retorno esperada do setor j no ano t como o valor presente 

de um real extra de investimento, isto é, um real de investimento compra 1/𝐶𝑗,𝑡 unidades de 

capital no ano t. Além disso, diante desta equação, espera-se gerar uma renda no ano t + 1 de 

[
𝐸𝑡(𝐶𝑗,𝑡+1)

𝐶𝑗,𝑡
] e reduzir a necessidade de gastos em investimento em (1 − 𝐷𝑗). [

𝐸𝑡(𝐶𝑗,𝑡+1)

𝐶𝑗,𝑡
]. Assim, 

a taxa esperada de retorno na indústria j determina seu nível de investimento em um dado 

período. 

 

Já a Equação (7) mostra uma curva de oferta de investimento em que a taxa de retorno 

esperada para um real adicional de investimento depende da taxa de crescimento do estoque 

de capital da indústria j. Esta equação tem por hipótese a redução da disponibilidade de 

fundos de investimento de tal modo que, diante da inclinação positiva da curva 𝑓𝑗,𝑡, o setor j 

atrairia consideráveis fundos de investimento dado uma alta taxa de crescimento do capital, 

e, com isso, provoca a alta na taxa esperada de retorno para atrair o investidor marginal. Isso 



27 

implica que quanto maior a taxa de crescimento do capital entre dois períodos, maior será a 

taxa de retorno esperada. Cabe notar que é usual assumir que a oferta de fundos de 

investimento é infinitamente elástica em relação à taxa de juros. 

 

1.2.4.1. Base de dados adicional 

 

Conforme detalha a seção 2.1, a partir da base de dados calibrada para o modelo TERM-BR 

estático, são construídos os novos dados para a versão dinâmica. O ponto de partida é a matriz 

de investimentos do modelo estático que representa os valores de compra (preço básico + 

margens + impostos) dos investimentos da indústria i na commodity c (produzida na 

economia doméstica ou importada) na região r. 

 

Essa matriz representa o total de investimentos na economia brasileira (dividida por UFs) 

para o ano de 2015. A distribuição do estoque de capital por setor e região é calculada de 

acordo com a participação de cada atividade industrial no investimento total. Considera-se 

também, uma taxa de depreciação de 8% ao ano. As demais variáveis, tais como taxa de 

retorno normal e tendência da razão investimento/capital são calculadas por meio destes 

dados para investimento e estoque de capital corrente. 

 

1.2.5. Fechamentos de simulação e cenários 

 

O primeiro passo para realizar uma simulação com o TERM-BR é determinar o fechamento 

do modelo. Ou seja, definir o conjunto de variáveis que serão exógenas e endógenas. As 

variáveis exógenas são aquelas que não são explicadas pelo modelo e permanecem constantes 
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ou recebem choques. As variáveis endógenas são solucionadas internamente pelo sistema de 

equações do modelo.  

 

Em modelos de equilíbrio geral, este fechamento representa as hipóteses sobre o 

funcionamento da economia e seus ajustamentos e choques (políticas), e por consequência 

possuem relação direta com os pressupostos da teoria econômica que fundamentam as 

simulações. Normalmente, os modelos EGC de estática comparativa adotam dois tipos de 

fechamento. O primeiro é o chamado fechamento de “curto prazo” e o segundo é o 

fechamento de “longo prazo”. A principal diferença entre eles está no tratamento empregado 

na abordagem microeconômica do ajuste do estoque de capital. No fechamento de curto 

prazo o estoque de capital é fixo, enquanto no longo prazo, o estoque de capital é móvel entre 

regiões e setores. 

 

O TERM-BR, por ser um modelo dinâmico, permite a acumulação do capital ao longo do 

tempo, não utilizando as hipóteses adotadas em modelos estáticos em relação ao capital. 

Contudo, diferente dos modelos estáticos, uma análise de política com o modelo dinâmico 

exige duas simulações. A primeira simulação é o cenário de referência (baseline) ou 

simulação business-as-usual. Esta simulação projeta o crescimento da economia ao longo 

do tempo na ausência da mudança de política. A segunda simulação é o cenário de política. 

Esta última gera uma segunda projeção que incorpora todas as características exógenas do 

cenário de referência e inclui também os choques relacionados à política que se deseja 

avaliar.  

 

Desse modo, são necessários dois fechamentos para as simulações de dinâmica recursiva: i) 

o fechamento do Cenário de Referência; e ii) o fechamento do Cenário de Política. Em 

ambos, assume-se que o consumo regional segue a renda regional, com a propensão marginal 

a consumir exógena. Além, disso, supõe-se que o gasto do governo segue a renda das famílias 
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nacionalmente e regionalmente. O modelo trabalha com preços relativos e a variável de 

preços escolhida como numerário foi a taxa de câmbio nominal. 

 

No cenário de referência, primeiro é realizada uma simulação histórica para atualizar a base 

de dados de 2015 a 2019. Para isso foram considerados exógenos os principais agregados 

macroeconômicos nacionais, para os quais existem dados observados. Esse foi o caso do PIB 

real, investimento, consumo das famílias, gastos do governo, volume de exportações e 

emprego agregado. Desse modo, as variáveis de deslocamento para taxa de retorno bruta, 

demanda do governo, quantidade exportada e a variável de mudança tecnológica dos fatores 

de produção são endógenas, e acomodam qualquer alteração não tendencial nas variáveis 

exógenas e com choque. 

 

No segundo período do cenário de referência, que corresponde ao período de projeção, a 

partir de 2020, apenas o PIB agregado foi mantido exógeno, seguindo as projeções 

econômicas segundo o estado de expectativas antes da pandemia. Dessa forma, a trajetória 

tendencial do PIB foi calibrada segundo as expectativas do relatório Focus do Banco Central 

publicado até o final do mês de dezembro de 2019. No fechamento do cenário de política, 

todas os agregados macroeconômicos são endógenos, permitindo que respondam às 

alterações de política, em particular, aos choques de investimentos simulados.  

 

Especificamente, para construir o cenário de referência, que reflete uma trajetória business-

as-usual da economia, para o período entre 2016 a 2019, foram utilizados os valores de 

indicadores macroeconômicos observados, conforme Tabela 1. Dado o componente de 

dinâmica recursiva do modelo, a inclusão dessas variáveis como choque no período 2016-

2019 permite, ano a ano, a atualização de toda a base de dados de forma a manter a 

compatibilidade com o Sistema de Contas Nacionais (SCN). Por sua vez, a partir de 2020, 

tem-se o cenário de referência previsto segundo o modelo de crescimento econômico do 
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IPEA (Gráfico 1), no qual o PIB acompanha a trajetória do cenário de referência projetado 

em uma dinâmica business as usual. 

 

TABELA 1 

Indicadores Macroeconômicos Observados para o Cenário de Referência 

 

Ano PIB Investimento 

Agregado 

Consumo 

das 

Famílias 

Gastos do 

Governo 

Emprego 

Agregado 

Volume de 

Exportações 

2016 -3,28 -12,13 -3,84 0,21 -1,78 0,86 

2017 1,32 -2,56 1,98 -0,67 0,01 4,91 

2018 1,32 3,91 2,06 0,36 1,52 4,00 

2019 1,14 2,24 1,84 -0,44 1,88 -2,54 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema de Contas Nacionais e PNAD Contínua (Emprego), 

divulgados pelo IBGE. 

 

GRÁFICO 1 

Taxa de Crescimento Anual do PIB no Cenário de Referência (%) 
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Fonte: Focus-BACEN. 

 

Além disso, em todo o período de simulação do cenário de referência é considerado um 

aumento anual da produtividade do trabalho em 1%, da população em 1%, do emprego 

tendencial em 2%, e do volume agregado das exportações em 4%. As demais variáveis se 

ajustam endogenamente. 

 

Finalmente, o cenário de política caracteriza-se por uma alteração no cenário econômico que 

desloca a trajetória da economia. Ou seja, reflete a mudança exógena sobre uma ou mais 

variáveis do modelo, que provoca um descolamento em relação ao cenário tendencial, de tal 

forma que os resultados obtidos são apresentados como desvios cumulativos em relação ao 

cenário de referência (Figura 8). No caso deste livro, por exemplo, diferentes cenários de 

política serão avaliados utilizando o modelo TERM-BR. 

 

FIGURA 8 

Representação estilizada dos Cenários de Referência e de Política 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

1.3. ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO ENTRE CENÁRIOS EPIDEMIOLÓGICO E 

ECONÔMICO 

 

Em um modelo epidemiológico como o SEIRS, a dinâmica comportamental da doença é 

usualmente modelada de forma compartimentada por um sistema de equações diferenciais 

que considera os seguintes grupos populacionais: população suscetível (S), população 

exposta (E), população infectada (I) e população recuperada (R). As fatalidades (mortes) 

também podem ser projetadas a partir deste modelo, como também o quantum de 

afastamentos do mercado de trabalho devido às infecções. 
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No presente estudo, consideramos os dados de registros de mortes resultantes de infecção por 

Covid-19 divulgados pelo Ministério da Saúde uma vez que a simulação permitira aferir com 

mais acurácia o impacto econômico das mortes efetivamente ocorridas no ano de 2020 e 

2021. No contexto de um modelo epidemiológico, as mortes podem ser um output projetado 

segundo as hipóteses e parâmetros estabelecidos na modelagem epidemiológica. Assim, os 

procedimentos descritos a seguir poderia ser aplicado neste output do modelo 

epidemiológico. 

 

Os Quadro 2 e 3 apresentam os dados mensais de mortes registradas como decorrentes dos 

casos de infecção por Covid-19 no ano de 2020 e 2021 no País segundo as Unidades da 

Federação. Cabe ressaltar esses dados são preliminares, podendo sofrer revisão e atualização 

principalmente para os meses finais de 2021. Os cálculos foram realizados utilizando 

informações até abril de 2021, logo, a apresentação também é limitada até esta data. Verifica-

se uma ocorrência de 401.599 mortes, com uma maior concentração absoluta nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
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QUADRO 2 

Número de Mortes por Covid-19 em 2020 

(dados preliminares) 

 

Fonte: Ministério da Saúde. 

  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Rondônia -   1       15       140       362       354       276       209       100       104       256       1.817         

12 Acre -   -   19       129       217       166       81         47         34         30         72         795            

13 Amazonas -   3       422     1.627   771       445       381       393       501       351       391       5.285         

14 Roraima -   -   7         109       198       199       80         61         38         36         59         787            

15 Pará -   -   224     2.699   2.037   790       426       406       169       167       281       7.199         

16 Amapá -   -   34       188       195       148       96         48         39         59         118       925            

17 Tocantins -   -   3         70         131       186       297       261       149       70         69         1.236         

21 Maranhão -   1       203     772       1.072   965       433       310       297       243       204       4.500         

22 Piauí -   4       20       144       518       668       489       284       277       230       206       2.840         

23 Ceará -   7       485     2.518   3.136   1.546   717       585       359       275       365       9.993         

24 Rio Grande do Norte -   1       55       267       749       813       388       130       183       120       301       3.007         

25 Paraíba -   1       66       293       617       834       639       374       277       194       377       3.672         

26 Pernambuco -   6       559     2.242   2.022   1.728   1.036   658       376       410       617       9.654         

27 Alagoas -   1       46       396       609       515       320       185       166       101       150       2.489         

28 Sergipe -   -   14       144       518       758       423       179       170       102       176       2.484         

29 Bahia -   2       104     561       1.186   1.610   1.934   1.347   878       646       861       9.129         

31 Minas Gerais -   2       80       189       694       1.804   2.566   2.025   1.655   1.026   1.861   11.902      

32 Espírito Santo -   -   93       511       1.043   897       614       387       310       424       802       5.081         

33 Rio de Janeiro -   23     831     4.490   4.736   3.397   2.588   2.422   2.113   1.990   2.940   25.530      

35 São Paulo -   136   2.239 5.240   7.148   8.234   7.017   5.608   3.689   2.784   4.622   46.717      

41 Paraná -   3       85       99         462       1.271   1.370   1.195   731       938       1.820   7.974         

42 Santa Catarina -   2       46       95         198       761       1.158   537       317       648       1.491   5.253         

43 Rio Grande do Sul -   4       54       166       390       1.262   1.559   1.347   1.015   1.016   2.059   8.872         

50 Mato Grosso do Sul -   1       8         11         65         304       500       422       291       178       567       2.347         

51 Mato Grosso -   -   11       52         566       1.213   969       646       396       289       378       4.520         

52 Goiás -   1       28       95         367       1.186   1.482   1.546   1.050   618       432       6.805         

53 Distrito Federal -   3       27       140       417       882       1.052   734       428       247       329       4.259         

Total Geral -   202   5.778 23.387 30.424 32.936 28.891 22.346 16.008 13.296 21.804 195.072    

Meses de 2020
TotalUF
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QUADRO 3 

Número de Mortes por Covid-19 em 2021 

(dados preliminares) 

 

Fonte: Ministério da Saúde. 

 

O procedimento adotado para estimar a perda de consumo associada a essas mortes envolveu 

duas etapas. A primeira refere-se à projeção da perda em 2020, considerando o mês da 

ocorrência da morte e a parcela restante de meses que poderia abranger a demanda potencial 

de consumo dos indivíduos caso esses continuassem vivos. Utilizou-se uma medida de salário 

mensal equivalente por indivíduo em cada UF para estimar a perda potencial de consumo 

(C), conforme a expressão a seguir: 

 

1 2 3 4

11 Rondônia 427            606           1.293        1.000        3.326           5.143                         

12 Acre 72              131           264            263            730               1.525                         

13 Amazonas 2.832        2.743       1.155        600            7.330           12.615                       

14 Roraima 69              244           246            157            716               1.503                         

15 Pará 456            988           1.860        2.478        5.782           12.981                       

16 Amapá 134            81             162            234            611               1.536                         

17 Tocantins 150            146           525            472            1.293           2.529                         

21 Maranhão 197            355           1.018        1.167        2.737           7.237                         

22 Piauí 225            287           789            960            2.261           5.101                         

23 Ceará 484            811           2.861        3.269        7.425           17.418                       

24 Rio Grande do Norte 299            327           915            942            2.483           5.490                         

25 Paraíba 384            440           1.248        1.030        3.102           6.774                         

26 Pernambuco 694            648           1.179        1.792        4.313           13.967                       

27 Alagoas 257            256           552            646            1.711           4.200                         

28 Sergipe 294            183           540            745            1.762           4.246                         

29 Bahia 968            1.722       3.511        3.061        9.262           18.391                       

31 Minas Gerais 3.158        3.505       5.767        9.069        21.499         33.401                       

32 Espírito Santo 777            548           1.094        1.958        4.377           9.458                         

33 Rio de Janeiro 4.281        3.269       3.647        7.238        18.435         43.965                       

35 São Paulo 6.317        6.459       15.159      20.880      48.815         95.532                       

41 Paraná 2.056        1.639       5.048        5.512        14.255         22.229                       

42 Santa Catarina 1.087        1.018       3.527        2.576        8.208           13.461                       

43 Rio Grande do Sul 1.797        1.723       7.344        5.017        15.881         24.753                       

50 Mato Grosso do Sul 574            409           1.004        1.352        3.339           5.686                         

51 Mato Grosso 609            677           1.869        2.054        5.209           9.729                         

52 Goiás 683            1.032       3.191        3.257        8.163           14.968                       

53 Distrito Federal 295            284           1.191        1.732        3.502           7.761                         

29.576      30.531     66.959      79.461      206.527       401.599                    

UF
Total Acumulado 

(2020 e 2021)

Meses de 2021

Total Geral

Total 2021
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∆𝐶𝑖
𝑚 = 𝑀𝑖

𝑚 × 𝑊𝑖 (13,33 − 𝑚) 

 

onde 𝑀𝑖
𝑚 é o número de mortes no mês m (m = 1, ..., 12) ocorrida na UF i, 𝑊𝑖  é o salário 

mensal equivalente por pessoa ocupada na UF i. O valor do salário equivalente foi obtido da 

PNAD-COVID19, referente ao mês de novembro de 2020 – última publicação da pesquisa. 

A última expressão da equação controla o tempo entre o mês da morte e a parcela de meses 

restantes no ano. Apesar das suas limitações, assume-se que essa informação funciona como 

uma proxy para capturar o padrão de consumo regional para o indivíduo mediano de cada 

UF. O montante ∆𝐶𝑖
𝑚 é então confrontado com a massa de rendimentos anual da UF, também 

obtida da PNAD-COVID19, para projetar a variação (perda) potencial de consumo. Em 

seguida, utiliza-se a mesma metodologia e base de dados para realizar os cálculos para as 

mortes de 2021. Como são cálculos independentes, o choque total é a soma das projeções 

considerando os óbitos de 2020 e 2021.  

 

A segunda etapa envolveu a projeção intertemporal da perda de consumo para os anos 

subsequentes segundo a expectativa de ciclo de vida das pessoas que vieram a óbito como 

resultado da Covid-19. Uma dificuldade para projetar acuradamente essa informação é a 

ausência de dados sobre as características individuais dos dados de óbitos.  

A estratégia utilizada fez uso das informações sobre óbitos por faixa de idade, 

disponibilizados pela Portal da Transparência do Registro Civil – Especial COVID-198. Os 

dados são disponibilizados apenas por faixas de 10 em 10 anos, como 0-9, 10-19, 20-29, e 

assim por diante. Realiza-se uma média aritmética da idade dos óbitos considerando a média 

de cada intervalo, como, por exemplo, 4,5 e 14,5 para as primeiras duas faixas citadas. 

Confrontando essa estimativa com a expectativa média de vida em cada estado, calcula-se a 

 

8 https://transparencia.registrocivil.org.br/especial-covid 
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estimativa de anos de vida e, por consequência, de consumo perdida intertemporalmente em 

cada UF. Essa operação é realizada para 2020 e 2021 separadamente, logo, encontrando uma 

média de idade dos óbitos por ano. Encontra-se que a média de idade é menor para 2021 em 

todos os estados, evidenciando o maior número de mortes entre jovens neste ano. Essa 

mudança no perfil etário das mortes implica em maior efeito de propagação sobre a perda 

potencial de consumo ao longo do tempo. O resultado da perda de consumo está reportado 

no Gráfico 2 e expressa a magnitude do choque de redução de consumo na UF em 2020 e 

2021 a ser simulado com o modelo TERM-UF. Essa demonstração não considera a perda de 

consumo anual em 2021 provocada pelos óbitos de 2020. 

 

GRÁFICO 2 

Estimativa de Redução de Consumo causada pelas Mortes de Covid-19 em 2020 e 2021 (%) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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O Gráfico 3 apresenta a estimativas de anos de perda de consumo em cada UF. A expectativa 

média de anos de perda de consumo mais elevada ocorre no Distrito Federal, de 15 anos, 

seguida de São Paulo e Santa Catarina, de 13 anos. Com maior número de óbitos em estratos 

mais jovens nesses estados, os efeitos de perda de consumo perdurarão por mais tempo.  

 

GRÁFICO 3 

Expectativa de Anos de Consumo das Mortes de Covid-19 ocorridas em 2020 e 2021 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 4 demonstra a perda anual de consumo no ciclo esperado de vida, que é aplicada 

de acordo com a expectativa média de anos perdidos do Gráfico 3. Amazonas apresenta, 

somando os valores de 2021 e 2020, a maior perda potencial anual de consumo. Cabe 
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ressaltar que a expectativa de anos de perda de consumo para 2020 no Piauí foi de apenas 1 

ano, logo, não há uma perda de consumo anual considerando os óbitos detse estado e ano. 

 

GRÁFICO 4 

Estimativa de Redução de Consumo Anual de Consumo no Ciclo de Vida das Mortes de Covid-19 

ocorridas em 2020 e 2021 (%) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

1.4. RESULTADOS 

As estimativas de perda de consumo referentes à mortes ocorridas em 2020 e 2021 (Gráfico 

2), condicional ao horizonte do ciclo de vida perdido das pessoas que vieram a obtido pela 

Covid-19 (Gráfico 4), foram simuladas no modelo TERM-UF introduzindo-se choques no 

consumo das famílias respectivos a cada UF. Esses choques presentam o cenário de política 
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e o fechamento de simulação assumiu que o consumo do governo permanece exógeno, ou 

seja, não se altera em relação ao cenário base. O período de projeção compreende 2020-2050 

e os resultados serão apresentados como desvios acumulados em relação ao cenário base. 

 

No Gráfico 5 fica demonstrado que os impactos do PIB são aparentemente pequenos nos 

primeiros anos. Contudo, os efeitos cumulativos mostram uma redução relevante do PIB até 

2037, quando o desvio acumulado atinge a maior queda, situando-se em 2,59%. O impulso 

determinante, como esperado, é a retração do consumo das famílias, como observado também 

no Gráfico 5.  

 

GRÁFICO 5 

Desvio Acumulado no PIB e Consumo das Famílias – Brasil (%) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A inflexão observada no PIB a partir de 2037 é um reflexo da recuperação de outros 

agregados econômicos, como o investimento, que já se recuperava a partir de 2034, e as 

exportações, as quais apresentaram um expressivo crescimento desde 2020. A trajetória 

desses agregados é apresentada no Gráfico 6. De fato, com a queda da demanda doméstica, 

gera-se um excedente de oferta que leva a uma redução principalmente dos preços dos bens 

de exportação, resultado que contribui para estimular o comércio internacional e aliviar 

parcialmente a retração da atividade econômica. 

 

GRÁFICO 6 

Desvio Acumulado no Investimento, Exportação e Importação – Brasil (%) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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O Gráfico 7 reporta o desvio acumulado no produto para cada UF para períodos quinquenais. 

Observa-se que os efeitos negativos são dominantes até 2045, sendo mais intensos nos 

quinquênios 2040 e 2045. Como o efeito da perda de consumo esgota-se mais 

antecipadamente em algumas UFs, verifica-se que alguns estados se recuperam ao final do 

período. Em 2050, o impacto de longo prazo mais expressivo é percebido no Amazonas (-

1,38%) e Acre (-1,35%), seguidos por Rondônia (-1,20%) e Roraima (-1,10%). Já as UFs 

que se recuperaram mais rapidamente no longo prazo são Pará (0,34%), Tocantins (0,28%), 

Piauí (0,14%), Maranhão (0,12%), Minas Gerais (0,09%) e Espírito Santo (0,03%). Grosso 

modo, esses resultados evidenciam que existe relevante heterogeneidade regional nos 

impactos de longo prazo das mortes decorridas da Covid-19 no Brasil e, resguardo algumas 

poucas exceções, os efeitos também corroboram que as disparidades regionais importam na 

repercussão dos efeitos de longo prazo da Covid-19. 
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GRÁFICO 7 

Desvio Acumulado no PIB em períodos quinquenais – UFs (%) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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e inter-regional para mensurar os impactos econômicos de longo prazo da Covid19 sob a 

perspectiva do efeito que óbitos geram sobre o fluxo de renda e consumo no ciclo de vida. 

Essa estratégia revelou que os efeitos econômicos são relevantes no longo prazo, captando 
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As evidências revelam um quadro bastante perverso da doença na sua conexão com o meio 

econômico. É notório que as regiões economicamente mais defasadas do País também 

apresentam defasagens nas condições de oferta de infraestrutura de saúde, aspecto que 

somado a outros fatores socioeconômicos podem contribuir dificultar o controle da doença. 

A maior parte das UFs nessa situação encontram-se nas regiões Norte e Nordeste. As lições 

do exercício de simulação realizado neste experimento mostram que os custos econômicos 

serão também mais elevados no longo prazo para essas regiões. 

 

Por fim, cabe mencionar que a pesquisa se encontra em desenvolvimento. Dessa forma, a 

agenda de pesquisa pretende prosseguir aperfeiçoando os indicadores utilizados no âmbito 

do presente estudo, especialmente no sentido de introduzir mais elementos dos microdados 

das bases de saúde sobre os casos de Covid-19 caso sejam disponibilizados. Adicionalmente, 

a abordagem metodológica utilizada no estudo é flexível para incorporar outros canais de 

transmissão da doença sobre o sistema econômico, tais como o efeito da perda de dias 

efetivos de trabalho referente aos casos de infecção que necessitaram de internação e, 

também, as implicações de custo econômico no âmbito das finanças públicas. 
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