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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Etapa 1 

 

1. Este trabalho avalia os custos econômicos diários das estratégias de isolamento e 

distanciamento social para mitigar os efeitos da COVID-19 no Brasil. O estudo 

mensura os custos nas nove primeiras semanas de isolamento social, isto é, o período 

entre 23 de março a 24 de maio de 2020.  

 

2. O estudo explora os diferencias regionais dos impactos econômicos da pandemia por 

meio de um modelo de insumo-produto. A modelagem inclui informações referentes 

à paralização das atividades por trabalhadores formais e informais, detalhados nas 27 

Unidades da Federação e 67 setores produtivos. Os resultados mostram a 

heterogeneidade regional do impacto econômico e a vulnerabilidade regional e 

setorial às medidas de isolamento. 

 

3. A perda econômica potencial durante as medidas de isolamento no Brasil é de R$ 61,5 

bilhões (0,98% do PIB pré-crise) por semana. O Brasil teria perdido R$ 553,1 bilhões 

(8,86% do PIB pré-crise) nas nove primeiras semanas de isolamento social. Os 

Estados de São Paulo (R$ 178,6 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 62,2 bilhões), Minas 

Gerais (R$ 48,1 bilhões), Rio Grande do Sul (R$ 35,9 bilhões) e Paraná (R$ 34,9 

bilhões) acumulam cerca de 65% da perda total de PIB no Brasil. As Unidades da 

Federação proporcionalmente mais afetadas – percentual da perda econômica nas 

nove primeiras semanas em relação ao PIB pré-crise – são Ceará (9,60%), Amazonas 

(9,55%), Pernambuco (9,52%), Santa Catarina (9,51%), Maranhão (9,34%), Rio de 

Janeiro (9,24%), Paraíba (9,22%), São Paulo (9,07%), Piauí (9,07%), Bahia (9,05%) 

e Pará (9,00%). 

 

4. Para cada Unidades da Federação e setor de atividade foi calculado um índice de 

vulnerabilidade econômica. A partir desse índice foi estabelecida uma tipologia que 

avalia o grau de exposição regional e setorial às perdas econômicas potenciais 

associadas às estratégias preventivas de isolamento visando controlar os efeitos da 

COVID-19. Os Estados do Ceará, Amazonas, Pernambuco, Santa Catarina e 

Maranhão são classificados com alta vulnerabilidade econômica. 
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5. Foi também calculado um índice de criticidade ao emprego, que mensura a capacidade 

de cada setor produtivo em gerar empregos. A associação entre o índice de 

vulnerabilidade econômica e o índice de criticidade ao emprego permite ranquear os 

setores mais afetados pela pandemia. Os setores mais vulneráveis economicamente e 

com maior potencial de perda no mercado de trabalho são: serviços domésticos, 

comércio por atacado e varejo, construção civil, organizações associativas, atividades 

artísticas, alojamento, alugueis não-imobiliários, edição, atividades imobiliárias, 

educação pública, transporte aéreo e terrestre e serviços de alimentação. 

 

6. Os determinantes espaciais da vulnerabilidade econômica sugerem que avaliar apenas 

o nível de isolamento social não é suficiente para compreender a magnitude da perda 

econômica em cada UF. As regiões com menor participação da administração pública 

no PIB estadual e com maior participação de informais no mercado de trabalho são 

mais vulneráveis às medidas de restrição à circulação da população. Além disso, o 

impacto da pandemia sobre uma região é potencialmente capaz de gerar perdas 

econômicas nas regiões vizinhas. 

 

Etapa 2 

 

7. O relatório avalia também os impactos econômicos de medidas de natureza 

compensatória implementadas pelo Governo Federal que visam mitigar os efeitos 

econômicos da COVID-19 – Lei Complementar N. 173/2020 (Programa Federativo 

de Enfrentamento à COVID-19).  

 

8. Os impactos são estimados usando um modelo econômico, baseado na análise de 

insumo-produto, com especificação para as 27 Unidades da Federação e 67 setores de 

atividades. O uso desse modelo tem como principal benefício captar todas as relações 

relevantes da economia por meio da interdependência regional e setorial. Essa relação 

de interdependência permite mensurar os impactos diretos e indiretos de tais medidas. 

 

9. Esta etapa do estudo foca nas ações de curto-prazo. Importante salientar que as 

medidas impactam de forma diferenciada os setores formal e informal da economia. 

A ações foram agrupadas nas seguintes funções: a) investimentos emergenciais na 
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saúde; b) proteção econômica à população mais vulnerável; c) garantia de 

sobrevivência das empresas e de manutenção do emprego; e d) apoio aos entes 

subnacionais.  

 

10. Os impactos econômicos são avaliados regionalmente a partir de uma metodologia 

para desagregação das medidas mitigadoras ao nível das Unidades da Federação. As 

medidas fiscais de mitigação à COVID-19 são agrupadas de acordo com os impactos 

potenciais sobre os gastos das famílias e os gastos dos governos.  

 

11. O estudo estima que o valor total do conjunto de medidas que visam mitigar os efeitos 

econômicos da COVID-19 é de R$ 352,4 bilhões (4,86% do PIB de 2019). O seu 

impacto sobre o crescimento econômico no curto-prazo é equivalente a R$ 273,2 

bilhões (3,76% do PIB de 2019). Em termos absolutos, as medidas de proteção social 

são as que mais contribuem para esse resultado (1,65% do PIB de 2019). 

 

12. As medidas de (i) combate direto à pandemia, (ii) assistência aos entes subnacionais 

e (iii) suspensão de dívida com a União apresentam os menores efeitos de vazamentos 

na economia, e, portanto, maior potencial de promover o crescimento do PIB por R$ 

investido.  

 

13. Entretanto, as medidas de (i) proteção ao emprego e (ii) proteção social possuem 

maior impacto potencial sobre a desigualdade e o enfrentamento à pobreza extrema. 

 

14. Os recursos investidos em uma determinada Unidade da Federação causarão impactos 

na UF para a qual foram destinados e nas demais Unidades da Federação. A 

intensidade desses impactos inter-regionais está diretamente relacionada à relação de 

interdependência produtiva entre os entes subnacionais. 

 

15. O aumento do consumo por parte das famílias e/ou aumento dos gastos do governo 

em um Estado do Nordeste ou Norte, por exemplo, terá impacto na própria região, 

mas também terá impacto em São Paulo, por exemplo, dada a relação de comércio 

entre os Estados do Norte e Nordeste com São Paulo. Esse processo ocorre para todas 

as Unidades da Federação. 
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16. A maioria dos Estados que apresentam valores menores do que “1” para a razão entre 

a participação estadual nas transferências de recursos por parte da União e a respectiva 

participação estadual no PIB de 2019 apresentam valores maiores do que “1” para a 

razão entre a sua participação nos impactos econômicos e a respectiva participação 

nas transferência de recursos por parte do governo. 

 

17. A partir da avaliação dos custos econômicos diários das estratégias de isolamento e 

distanciamento social para mitigar os efeitos da COVID-19 (Etapa 1) e das medidas 

econômicas mitigadoras (Etapa 2), a terceira etapa da pesquisa irá projetar os 

impactos de longo-prazo na economia brasileira para posterior identificação de 

políticas públicas para recuperação socioeconômica, integrando um modelo 

econômico a um modelo epidemiológico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O enfrentamento dos impactos da pandemia do novo coronavírus no Brasil requer o 

entendimento dos seus efeitos sobre a saúde, as condições de vida, o emprego e a renda 

das pessoas. Para isso é necessário desenvolver pesquisa com base científica que articule 

os efeitos da pandemia na saúde da população (internação, convalescença, mortalidade) 

e destes na economia. Além disso, é preciso analisar como evoluirá a economia e a 

sociedade no longo prazo, após o surto mais grave da pandemia, de forma a se entender 

as condições de vulnerabilidade e de recuperação do bem-estar da população. 

A partir de seus efeitos sobre a saúde no Brasil, mas também dos reflexos internacionais 

da crise desencadeada, a população e as diferentes regiões brasileiras estão sob risco de 

impactos negativos importantes. Cenários simulados com base em diferentes durações e 

intensidades das medidas de controle podem ser usados para ajudar a desenhar políticas 

setoriais e regionais para facilitar a recuperação econômica. O desenvolvimento de 

modelos econômicos acoplados a modelos epidemiológicos possibilita estimar os 

impactos econômicos, obtidos por meio de simulações com modelos multissetoriais e 

multirregionais integrados a cenários potenciais de progressão da epidemia. 

Tanto as mudanças climáticas como a COVID-19 são fenômenos globais com impactos 

sem precedentes na história e requerem respostas adequadas e coordenadas. A pandemia 

afeta diretamente sistemas de saúde e pessoas, enquanto as mudanças climáticas 

prejudicam o meio-ambiente e a partir daí as condições das atividades humanas de forma 

ampla. Observa-se que diversos países, como o Brasil, estão mobilizando recursos para 

mitigar os impactos da COVID-19 nos curto e médio prazos, o que pode limitar ou 

diminuir as medidas necessárias para enfrentar as mudanças climáticas, implicando no 

não aproveitamento do momento para a introdução de transformações sustentáveis, como, 

por exemplo, as que diminuem as emissões de gases de efeito estufa (GEE). As políticas 

de auxílio a setores econômicos na COVID-19 podem estar desconsiderando 

oportunidades de se caminhar para uma melhoria das condições ambientais e 

socioeconômicas. 

Dessa forma, os objetivos deste projeto são (i) mensurar e mapear os impactos 

socioeconômicos de medidas de isolamento social para definição de políticas públicas de 

enfrentamento dos impactos imediatos e de longo prazo causados pela COVID-19 nas 
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cinco regiões do Brasil; e (ii) avaliar as implicações de políticas de mitigação de emissões 

de gases de efeito estufa na recuperação e superação de vulnerabilidades econômicas. 

Este relatório apresenta os resultados das duas primeiras etapas previstas no projeto 

“Saúde, Economia e Clima frente à COVID-19 no Brasil: Impactos Socioeconômicos e o 

Papel da Mitigação de Emissões de GEE na Recuperação Econômica”. Trata-se de versão 

consolidada do estudo em que se discute também as estratégias de simulação e o sistema 

integrado de modelagem para estimação dos impactos socioeconômico das medidas de 

isolamento e distanciamento social bem como os impactos de medidas adotadas pelo 

Governo Federal para mitigar os efeitos econômicos adversos.  

O que se segue é o relatório final destas duas etapas do trabalho, em que se apresenta e 

descreve as estratégias metodológicas e os resultados tanto para o caso da estimação do 

custo econômico das medidas de prevenção (Etapa 1), como para a simulação dos 

impactos de políticas compensatórias (Etapa 2). 

O conteúdo se refere aos seguintes produtos, consolidados neste relatório por motivos de 

natureza metodológica e unidade de análise:  

 Para cada Estado brasileiro e o Distrito Federal, e para até 67 setores de atividade, 

o estudo proporcionará estimativas dos custos de diferentes estratégias de 

isolamento e distanciamento social (Etapa 1).  

 Uma vez reconhecidos estes custos, será possível avaliar os impactos de medidas 

mitigadoras de natureza compensatória implementadas pelo Governo Federal 

(Etapa 2).  

 Produtos das Etapas 1 e 2: um relatório técnico com a descrição da metodologia, 

hipóteses de trabalho e apresentação dos resultados; uma apresentação com os 

principais resultados (arquivo PPTX). 
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2. IMPACTO ECONÔMICO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL 

 

2.1 Metodologia 

 

A análise dos impactos econômicos das medidas de restrição à circulação da população 

considera uma tabela de fluxos da matriz de insumo-produto para uma economia com n-

setores (Tabela 1).1 Os trabalhadores são separados em q diferentes grupos etários. A 

remuneração para cada um desses grupos é identificada por setor de produção. 

 

Tabela 1 - Fluxos de insumo-produto 

  Setores produtivos  
Demanda Final Produto Total 

  1 … n  

           

Setores produtivos 

1 𝑧11 … 𝑧1𝑛  𝑐1 𝑖1 𝑔1 𝑒1 𝑥1 
… … … …  … … … … … 

n 𝑧𝑛1 … 𝑧𝑛𝑛  𝑐𝑛 𝑖𝑛 𝑔𝑛 𝑒𝑛 𝑥𝑛 
           

Impostos indiretos 𝑡1 … 𝑡𝑛  𝑡𝑐 𝑡𝑖 𝑡𝑔 𝑡𝑒 𝑡 

Importações 𝑚1 … 𝑚𝑛  𝑚𝑐 𝑚𝑖 𝑚𝑔 𝑚𝑒 𝑚 

           

Remunerações 

1 𝑙11 … 𝑙1𝑛      𝑙1 
… … … …      … 

q 𝑙𝑞1 … 𝑙𝑞𝑛      𝑙𝑞 

Outros pagamentos 𝑛1 … 𝑛𝑛      𝑛 
          

Produção Total 𝑥1 … 𝑥𝑛  𝑐 𝑖 𝑔 𝑒  

           

Emprego 

1 𝐿11 … 𝐿1𝑛      𝐿1 
… … … …      … 

q 𝐿𝑞1 … 𝐿𝑞𝑛      𝐿𝑞 

 

𝑧𝑖𝑗, com 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛 representa as vendas interindustriais de cada setor i para todos os 

setores j. 

                                                           
1 O modelo de insumo-produto é apresentado para uma economia nacional. O objetivo é tornar a 

apresentação da metodologia focada na estratégia de avaliação das medidas de mitigação dos efeitos da 

COVID-19. Na análise realizada nesse estudo, esse modelo é expandido para um sistema inter-regional de 

insumo-produto. 
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𝑡𝑖 e 𝑚𝑖 com 𝑖 = 1, … , 𝑛,  𝑐, 𝑖,  𝑔, e representam, respectivamente, impostos indiretos e 

importações. 

𝑙𝑖𝑗 e 𝐿𝑖𝑗 com 𝑖 = 1, … , 𝑞e 𝑗 = 1, … , 𝑛 representam, respectivamente, remunerações do 

trabalho por setor e número total de trabalhadores. 

𝑛𝑗  , com 𝑗 = 1, … , 𝑛 representa a remuneração por setor para todos os outros itens do 

valor adicionado. 

𝑐𝑖, 𝑖𝑖, 𝑔𝑖, e 𝑒𝑖 com 𝑖 = 1, … , 𝑛  representam os componentes da demanda final, 𝑓𝑖, 

respectivamente, consumo das famílias, investimento, gastos do governo e exportações. 

𝑥𝑖, com 𝑖 = 1, … , 𝑛 é o produto setorial total. 

 

A modelagem assume que uma dada estratégia de isolamento social pode inicialmente 

restringir uma parte das atividades da força de trabalho. No contexto da pandemia da 

COVID-19, as estratégias de distanciamento são usualmente especificadas por idade do 

trabalhador e setor.2 Assim, qxn fatores são definidos, 𝐹𝑞,𝑛 , 0 < 𝐹𝑞,𝑛 < 1, a partir da 

proporção de trabalhadores não restritos em cada grupo para cada setor. Dessa forma, por 

exemplo, se o objetivo da estratégia de isolamento social for não restringir as atividades 

dos trabalhadores do setor de saúde, o fator 𝐹𝑞,𝑛 é definido como a unidade; para as 

atividades que enfrentariam maiores restrições, como o setor de entretenimento, a 

proporção de trabalhadores em isolamento é definida para um fator próximo de zero.  

 

O fator 𝐹𝑞,𝑛 é aplicado a seu elemento correspondente nas matrizes de emprego e 

remuneração do trabalho. No caso em questão, o número de trabalhadores em restrição é 

definido pelo índice de isolamento social; então, a contribuição desses trabalhadores na 

remuneração total do trabalho, para cada setor, é calculada. Uma vez identificada  a 

remuneração agregada associada aos trabalhadores restritos (e não restritos) é definida a 

sua proporção no total da remuneração do trabalho por setor conjuntamente com os 

coeficientes setoriais de renda do trabalho, ∑ 𝑙𝑖𝑗
𝑞
𝑖 𝑥𝑗⁄ . Baseando-se nas propriedades de 

uma função de produção Leontief, um novo conjunto de fatores de penalidade por setor 

                                                           
2 As medidas de isolamento social também são especificadas por região na modelagem inter-regional. 
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específico, 𝐹𝑛 , 0 < 𝐹𝑛 < 1 é definido. Esses fatores identificam a participação do produto 

de cada setor associado aos trabalhadores não restritos; isto é, a proporção da 

remuneração dos trabalhadores não restritos em relação à remuneração inicial total será 

proporcional à manutenção do nível de atividade setorial. 

 

Esta abordagem também permite que se elabore cenários baseados em diferentes metas 

de participação para as medidas de isolamento social. Suponha que o objetivo seja 

examinar um cenário em que ao mesmo tempo consistente com o conjunto pré-definido 

de fatores, 𝐹𝑞,𝑛, e um nível desejado de isolamento, α. Então, um fator de ajuste ou peso, 

𝜔, é calculado para ser aplicado sobre todos os 𝐹𝑞,𝑛, de forma que: 

 

𝜔𝐹𝑞,𝑛 => ∑ ∑ 𝐿𝑖𝑗
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑𝑛

𝑗
𝑞
𝑖 ∑ ∑ 𝐿𝑖𝑗

𝑛
𝑗

𝑞
𝑖⁄  = α (1) 

 

Uma vez computados os fatores, 𝐹𝑛 , o próximo passo é usar esse conjunto de informação 

para extrair parcialmente o fluxo setorial na matriz de insumo-produto, considerando a 

redução conjunta da oferta e demanda. 

 

Demanda Interindustrial 

 

∀ 𝑧𝑖𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛 um fluxo restrito correspondente, 𝑧𝑖𝑗̅̅ ̅, é calculado tal que: 

𝑧𝑖𝑗̅̅ ̅ = {

𝐹𝑖𝑧𝑖𝑗, if 𝐹𝑖 < 𝐹𝑗  
 

𝐹𝑗𝑧𝑖𝑗, if 𝐹𝑖 > 𝐹𝑗   
 

 

(2) 

Demanda Final 

 

Além das restrições do lado da oferta, associadas ao fator 𝐹𝑖 restrições adicionais do lado 

da demanda podem ser adicionadas para concluir a regra de decisão. Para cada usuário de 
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demanda final, um fator do lado da demanda, 𝐹𝑢, 𝑢 = 𝑐, 𝑖, 𝑔, 𝑒, pode ser especificado. Os 

fatores 𝐹𝑢 são definidos da seguinte maneira: 

 

𝐹𝑐  é calculado com base na perda de remuneração pelos trabalhadores afetados pelas 

estratégias de controle para mitigar os efeitos da COVID-19. Enquanto os trabalhadores 

informais afetados pelo isolamento social enfrentam uma perda total da remuneração, os 

trabalhadores do setor formal podem enfrentar apenas uma perda parcial, conforme o 

parâmetro 𝛿, 0 < 𝛿 < 1. A modelagem assume que as mudanças na renda do trabalho 

são totalmente traduzidas em alterações na demanda por consumo das famílias. Outras 

possíveis mudanças relacionadas à renda das famílias, como transferências do governo 

para grupos específicos de trabalhadores para atenuar os efeitos da crise, também 

afetariam 𝐹𝑐 após serem mapeadas adequadamente nas despesas de consumo das famílias. 

 

𝐹𝑖 e 𝐹𝑔  estão definidos para a unidade. A suposição implícita é que as decisões de 

investimentos em andamento não são afetadas no curto prazo, enquanto as despesas do 

governo são mantidas inalteradas, pela perspectiva da demanda. As reações do governo 

para simulação de cenários de políticas podem fornecer valores alternativos para o fator 

dos gastos do governo, 𝐹𝑔. 

 

𝐹𝑒 é estabelecido em 0,75, com base nas projeções da OCDE para declínios de curto prazo 

no PIB das principais economias. Consequentemente, na economia mediana, o produto 

diminuiria em 25%.3 

 

Assim, considerando cada componente da demanda final, 𝑓𝑖𝑢, a seguinte regra é aplicada: 

 

∀ 𝑓𝑖𝑢, 𝑢 = 𝑖, 𝑔, 𝑒 um fluxo restrito correspondente, 𝑓𝑖𝑢
̅̅̅̅ , é calculado de tal modo que: 

                                                           
3 https://www.oecd.org/coronavirus/en/ 

https://www.oecd.org/coronavirus/en/
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𝑓𝑖𝑢
̅̅̅̅ = {

𝐹𝑖𝑓𝑖𝑢, if 𝐹𝑖 < 𝐹𝑢 
 

𝐹𝑢𝑓𝑖𝑢, if 𝐹𝑖 > 𝐹𝑢  
 (3) 

 

No caso da demanda das famílias, restrições de oferta e demanda são aplicadas 

simultaneamente, de modo que: 

 

∀ 𝑓𝑖𝑢, 𝑢 = 𝑐, um fluxo restrito correspondente, 𝑓𝑖𝑢
̅̅̅̅ , é calculado sendo: 

𝑓𝑖𝑢
̅̅̅̅ = 𝐹𝑖𝐹𝑢𝑓𝑖𝑢 (4) 

 

Usando as informações dos fluxos setoriais originais e reduzidos são definidas duas 

matrizes de fluxos interindustriais, Z e 𝒁, e dois vetores de demanda final, 𝒇 e 𝒇. Para um 

dado vetor de produção setorial, 𝐱, duas matrizes de coeficientes técnicos são obtidas, 𝑨 

e 𝑨.  

 

O método de extração, proposto inicialmente por Dietzenbacher et al. (1993)4, consiste 

na extração hipotética de um setor na matriz de insumo-produto. O objetivo é quantificar 

quanto a produção total de uma economia com n setores poderia mudar (ou reduzir) se 

um setor específico fosse removido dessa economia. Essa técnica permite analisar a 

importância de um setor em uma estrutura econômica, dada a sua extração e a 

consequente redução no nível de atividade da economia. Deve-se enfatizar que quanto 

maior o nível de interdependência de um setor em relação aos demais, maior o impacto, 

de forma sistêmica. 

 

A estratégia para mensurar as perdas econômicas causadas palas medidas de isolamento 

social usa uma variante do método de extração. Em vez de extrair hipoteticamente todos 

                                                           
4 Existem diversos aspectos que são estudados usando o método de extração hipotética, como questões 

regionais (Perobelli et al. 2010); emissões (Ali, 2015; Zhao et al., 2015; Zhang et al., 2018); análise setorial 

(Song, et al., 2006; Temurshoev, 2010); e análise energética (Guerra e Sancho, 2010). 
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fluxos de comércio de um setor específico, nessa modelagem os fluxos de todos os setores 

são extraídos parcialmente, de acordo com as informações combinadas em Z e 𝒁. 

 

No modelo completo, com os fluxos setoriais originais, a produção da economia é dada 

por: 

𝐱 = (𝐈 −  𝐀)
−1

𝐟 (5) 

 

Usando 𝑨 como a matriz associada aos fluxos comerciais intersetoriais restritos devido 

às medidas de isolamento social e 𝒇 sendo a demanda final relacionada às medidas, o 

produto total na economia seria definido por: 

�̅� = (𝐈 −  �̅�)
−1

𝐟 (6) 

 

Portanto, após a extração parcial: 

 

𝐓 =  𝐢′𝐱 − 𝐢′�̅� (7) 

 

onde 𝑻 é a medida agregada da perda anual na economia – diminuição do produto total 

se a produção associada às medidas de isolamento “desaparecer” da economia. Em outras 

palavras, é uma medida da importância relativa das atividades desempenhadas pelos 

trabalhadores afetados pelo distanciamento social ou do total de vínculos aos quais essas 

atividades estão associadas. 

 

Os resultados sobre a produção setorial podem ser transformados para outras variáveis. 

Para isso, o vetor correspondente ao valor bruto da produção, 𝒙 ou �̅�, é pré-multiplicado 

por uma matriz diagonal, �̂�, com os coeficientes de intensidade da variável a ser analisada, 

ou seja, os valores da variável, especificada por setor, divididos pela respectiva produção 

setorial. 
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Por fim, supondo que a produção seja contínua nos dias úteis, as perdas diárias podem ser 

mensuradas dividindo 𝑻 (ou �̂�𝑻) pelo número de dias úteis no ano de referência. 

 

2.2 Base de Dados 

 

A análise é realizada usando um modelo interestadual de insumo-produto do Brasil, que 

reflete a estrutura produtiva de 2015 com preços atualizados para 2019. O sistema 

considera as 27 Unidades da Federação e 67 setores.5 O modelo é estimado usando o 

método IIOAS (Haddad et al., 2017). 

 

As simulações para avaliar os efeitos da COVID-19 sobre as 27 Unidades da Federação 

do Brasil usa o índice de isolamento social desenvolvido pela Inloco.6 O Índice mostra o 

percentual da população que está em isolamento social. A Figura 1 apresenta o percentual 

da população brasileira em distanciamento social, destacando os dias úteis, finais de 

semana e feriados. A Figura 2 apresenta a média do Índice de Isolamento, por Unidade 

da Federação, para os dias úteis entre 23 de março a 24 de maio de 2020. 

  

                                                           
5 Tabela A2 no Anexo especifica os 67 setores de atividades do modelo interestadual de insumo-produto 

do Brasil. 
6 Mapa brasileiro da COVID-19. Link: https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/ 

https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/
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Figura 1. Índice de isolamento social no Brasil: 23 de março a 24 de maio de 2020 

 

Fonte: Inloco. Mapa brasileiro da COVID-19. 

 

Figura 2. Índice de isolamento social por Unidade da Federação (média dos dias 

úteis): 23 de março a 24 de maio de 2020

 

Fonte: Inloco. Mapa brasileiro da COVID-19. 

52%

54%54%
53%

51%

49%
49%

46%

49%

47% 47%

46%
45%

44%

46%46%46%

43%43%

45%

43%

44%

42%

44%
43%

42%

41%

43%
43%43%

43%

41%

43%
44%43%

43%
43% 43%

42%
42%

42%

41%

53,9%

59,9%

50,1%

56,8%

54,1%

48,0%

54,0%

46,6%

54,6%

52,3%

46,0%

53,1%

49,7%

44,0%

50,0%

43,1%

47,0%

45,8%

52,2%

45,3%

53,2%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%
Ín

d
ic

e 
d

e 
Is

o
la

m
en

to
 S

o
ci

al

Dias Úteis Finais de Semana e Feriados



18 

 

Para aplicar a metodologia descrita na seção anterior, os fatores de ajuste que refletem o nível de 

restrição enfrentado por cada setor econômico são definidos. Esses fatores são definidos pelos 

autores, com base nas informações disponíveis em regulamentos e estudos governamentais que 

identificam os setores mais vulneráveis ao confinamento. A Tabela 2 mostra os 67 setores usados 

na estimativa e os valores iniciais dos fatores F correspondentes. De acordo com esses valores, as 

atividades relacionadas à prestação de serviços não essenciais deverão enfrentar as mais severas 

restrições. Os setores relacionados às atividades de artísticas, recreação e entretenimento, por 

exemplo, recebem um fator F de 0,1. Enquanto os menos afetados pelo isolamento, como serviços 

de saúde e comunicações, têm um F igual a 1,0. Os demais setores situam-se entre esses dois 

fatores F, de acordo com o grau de exposição às medidas de confinamento. O fator F para os 

setores destacados em negrito permanecem fixos durante o procedimento de iteração para atingir 

o nível diário de isolamento (Figuras 1 e 2).7 

 

  

                                                           
7 Ver Equação (1). 
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Tabela 2. Valores iniciais do fator F 

  

Setor Descrição Fator F Setor Descrição Fator F

1 Agricultura 1,000 35 Outros equipamentos de transporte 1,000

2 Pecuária 1,000 36 Móveis e indústrias diversas 1,000

3 Produção florestal 1,000 37 Manutenção e reparação 1,000

4 Extração de carvão mineral 1,000 38 Energia elétrica 1,000

5 Extração de petróleo e gás 1,000 39 Água, esgoto e gestão de resíduos 1,000

6 Extração de minério de ferro 1,000 40 Construção 0,250

7 Extração de minerais não-ferrosos 1,000 41 Comércio por atacado e a varejo 0,500

8 Abate e produtos de carne 1,000 42 Transporte terrestre 0,500

9 Fabricação e refino de açúcar 1,000 43 Transporte aquaviário 0,500

10 Outros produtos alimentares 1,000 44 Transporte aéreo 0,250

11 Fabricação de bebidas 1,000 45 Armazenamento e correio 0,500

12 Fabricação de produtos do fumo 1,000 46 Alojamento 0,100

13 Fabricação de produtos têxteis 1,000 47 Alimentação 0,500

14 Confecção de artefatos do vestuário 1,000 48 Edição e impressão 0,100

15 Fabricação de calçados 1,000 49 Atividades de televisão e gravação 1,000

16 Fabricação de produtos da madeira 1,000 50 Telecomunicações 1,000

17 Fabricação de celulose 1,000 51 Desenv. e serviços de informação 1,000

18 Impressão e reprodução de gravações 1,000 52 Intermediação financeira 1,000

19 Refino de petróleo e coquerias 1,000 53 Atividades imobiliárias 0,100

20 Fabricação de biocombustíveis 1,000 54 Atividades jurídicas 0,750

21 Fabricação de químicos 1,000 55 Serviços de arquitetura e P&D 0,750

22 Fabricação de defensivos 1,000 56 Outras atividades profissionais 0,750

23 Fabricação de produtos de limpeza 1,000 57 Aluguéis não-imobiliários 0,100

24 Farmoquímicos e farmacêuticos 1,000 58 Outras atividades administrativas 0,100

25 Fabricação de borracha 1,000 59 Atividades de vigilância e segurança 1,000

26 Fabricação de minerais não-metálicos 1,000 60 Administração pública 1,000

27 Siderurgia 1,000 61 Educação pública 0,250

28 Metalurgia 1,000 62 Educação privada 0,750

29 Fabricação de metal 1,000 63 Saúde pública 1,000

30 Equipamentos de informática 1,000 64 Saúde privada 1,000

31 Máquinas e equipamentos elétricos 1,000 65 Atividades artísticas 0,100

32 Máquinas e equipamentos mecânicos 1,000 66 Organizações associativas 0,100

33 Fabricação de automóveis 0,500 67 Serviços domésticos 0,100

34 Peças e acessórios para veículos 1,000
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2.3 Resultados do Impacto Econômico das Medidas de Isolamento Social 

 

A perda econômica no Brasil durante as medidas de isolamento social, considerando as 

primeiras nove semanas de medidas restritivas – de 23 de março a 24 de maio de 2020 – 

resultou em uma perda no PIB de R$ 553,10 bilhões – equivalente a uma redução de 

8,86% do PIB de 2019. A análise também considera aspectos relacionados ao tempo. Os 

custos econômicos são relativamente constantes: cerca de 1% do PIB anual pré-crise é 

perdido por semana (Figura 3). Isso adiciona uma camada adicional ao calcular as 

compensações entre adiar o pico da curva de infecção (evitar o colapso da capacidade do 

sistema de saúde) e as perdas produtivas econômicas. O principal argumento nessa 

camada de análise é que as atuais medidas restritivas não são economicamente viáveis 

por muito mais tempo. 

 

Figura 3. Perda econômica no Brasil durante as medidas de isolamento social 
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A Tabela 2 mostra a média semanal da perda de PIB por Unidade da Federação durante 

as primeiras nove semanas de medidas restritivas. O Estado de São Paulo apresenta a 

maior redução de PIB em valores monetários (R$ 19.841 milhões), representando 1,01% 

do PIB estadual. As maiores perdas como percentual do PIB estadual são registradas nos 

Estados do Ceará (1,07%) e Amazonas (1,06%). A Tabela A1 no Anexo apresenta a perda 

econômica nas Unidades da Federação nas nove semanas de medidas restritivas. 

 

Tabela 2. Perda econômica durante as medidas de isolamento social: média 

semanal por Unidade da Federação 

Unidade da Federação 

Perda Econômica - Média Semanal   
Desvio-Padrão 

(mi R$) Milhões R$ 
Percentual do 

PIB Pré-crise (%) 
  

Rondônia -338 -0,86  36 
Acre -143 -0,95  16 
Amazonas -934 -1,06  81 
Roraima -84 -0,73  9 
Pará -1.432 -1,00  151 
Amapá -137 -0,88  16 
Tocantins -269 -0,84  31 
Maranhão -877 -1,04  93 
Piauí -428 -1,01  45 
Ceará -1.479 -1,07  160 
Rio Grande do Norte -551 -0,89  64 
Paraíba -621 -1,02  67 
Pernambuco -1.721 -1,06  179 
Alagoas -478 -0,94  53 
Sergipe -402 -0,96  43 
Bahia -2.628 -1,01  274 
Minas Gerais -5.347 -0,97  533 
Espírito Santo -1.208 -0,99  121 
Rio de Janeiro -6.912 -1,03  689 
São Paulo -19.841 -1,01  2.020 
Paraná -3.873 -0,98  419 
Santa Catarina -2.680 -1,06  308 
Rio Grande do Sul -3.984 -0,99  453 
Mato Grosso do Sul -838 -0,93  92 
Mato Grosso -1.081 -0,92  113 
Goiás -1.621 -0,87  189 
Distrito Federal -1.550 -0,69  157 

      

Brasil -61.455 -0,98   6.346 
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2.3.1 Análise de Impacto Regional 

 

A Figura 4 mostra a perda total de PIB em valores monetários durante as nove primeiras 

semanas de medidas restritivas de isolamento social. Estado de São Paulo registra a maior 

perda econômica, no valor de R$ 178.571 milhões – total de cerca de um terço (32,29%) 

da perda de PIB no Brasil. Estado do Rio de Janeiro (R$ 62.205 milhões), Minas Gerais 

(R$ 48.123 milhões), Rio Grande do Sul (R$ 35.857 milhões) e Paraná (R$ 34.855 

milhões) acumulam as maiores perdas de PIB nesse período. Apenas essas cinco 

Unidades da Federação totalizam 65,02% da perda total de PIB no Brasil. 

 

A Figura 5 apresenta a perda econômica por Unidade da Federação como um percentual 

do PIB pré-crise. Os Estados mais afetados são Ceará (9,60%), Amazonas (9,55%), 

Pernambuco (9,52%), Santa Catarina (9,51%), Maranhão (9,34%), Rio de Janeiro 

(9,24%), Paraíba (9,22%), São Paulo (9,07%), Piauí (9,07%), Bahia (9,05%) e Pará 

(9,00%). Esses Estados possuem as maiores perdas percentuais do PIB por dois motivos 

principais. Primeiro motivo retrata as medidas de isolamento social e a participação da 

população vulnerável (acima de 60 anos de idade) no mercado de trabalho. Esses fatores 

são determinantes na redução da oferta de bens e, consequentemente, na redução da 

atividade produtiva. Segundo motivo reflete a estrutura de produção estadual, que pode 

ser mais dependente de algum setor mais impactado com a redução na demanda doméstica 

e externa. Além disso, a interpendência produtiva regional e setorial, que ocorre por meio 

das relações de comércio entre as Unidades da Federação, influencia a redução na perda 

de PIB. A seção 2.3.4 (Determinantes Espaciais da Vulnerabilidade Econômica) explora 

em detalhes os fatores relacionados ao diferencial de perda econômica entre as regiões do 

Brasil. 

 

A Figura 6 mostra a perda de PIB mensurada em valores monetários (bilhões R$) durante 

as medidas de isolamento social por Unidade da Federação. As maiores perdas 

econômicas estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste do País.  
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Figura 4. Perda econômica durante as medidas de isolamento social por Unidade 

da Federação: período de 23 de março a 24 de maio de 2020 (Milhões R$) 

 

 

Figura 5. Perda econômica durante as medidas de isolamento social por Unidade 

da Federação: período de 23 de março a 24 de maio de 2020 (% PIB pré-crise) 
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Figura 6. Perda econômica durante as medidas de isolamento: período de 23 de 

março a 24 de maio de 2020 (Bilhões R$) 

 

 

 

2.3.2 Análise de Impacto Setorial 

 

A perda de PIB por setor de atividade econômica é calculada para as medidas de 

isolamento social. A Figura 7 mostra a perda econômica dos 15 setores mais afetados 

durante o período de 23 de março a 24 de maio de 2020. Esses setores correspondem por 

77,9% do total de perdas econômicas no período. As maiores perdas são registradas nos 

setores de serviços, principalmente nas Atividade imobiliárias (R$ 92,4 bilhões), 

Comércio por atacado e varejo (R$ 84,9 bilhões) e Construção (R$ 46,7 bilhões).  
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Figura 7. Perda econômica setorial: Brasil (15 setores mais afetados) 
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Tabela 3. Perda econômica setorial: Brasil 

Rank Setor 
Perda Econômica  

(milhões R$) 
Perda Econômica  

(%) 

1 Atividades imobiliárias -92.382 16,70 
2 Comércio por atacado e a varejo -84.925 15,35 
3 Construção -46.688 8,44 
4 Educação pública -40.585 7,34 
5 Outras atividades administrativas e serviços complementares -27.701 5,01 
6 Intermediação financeira, seguros e previdência complementar -24.105 4,36 
7 Transporte terrestre -20.515 3,71 
8 Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas  -15.059 2,72 
9 Organizações associativas e outros serviços pessoais -13.081 2,36 

10 Administração pública, defesa e seguridade social -12.880 2,33 
11 Alimentação -12.683 2,29 
12 Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita -12.598 2,28 
13 Serviços domésticos -11.405 2,06 
14 Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio -9.142 1,65 
15 Energia elétrica, gás natural e outras utilidades -7.052 1,27 
16 Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio -6.791 1,23 
17 Pecuária, inclusive o apoio à pecuária -6.017 1,09 
18 Educação privada -5.731 1,04 
19 Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual -5.641 1,02 
20 Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D -4.729 0,85 
21 Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação -4.388 0,79 
22 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos -4.259 0,77 
23 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas -4.244 0,77 
24 Refino de petróleo e coquerias -4.047 0,73 
25 Atividades de vigilância, segurança e investigação -3.662 0,66 
26 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos -3.557 0,64 
27 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -3.453 0,62 
28 Telecomunicações -3.415 0,62 
29 Saúde privada -3.085 0,56 
30 Água, esgoto e gestão de resíduos -3.071 0,56 
31 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico -2.856 0,52 
32 Outros produtos alimentares -2.784 0,50 
33 Saúde pública -2.735 0,49 
34 Alojamento -2.472 0,45 
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Tabela 3. Perda econômica setorial: Brasil (cont.) 

Rank Setor 
Perda Econômica  

(milhões R$) 
Perda Econômica  

(%) 

35 Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagem -2.465 0,45 
36 Produção florestal; pesca e aquicultura -2.395 0,43 
37 Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros -2.365 0,43 
38 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças -2.330 0,42 
39 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos -2.296 0,42 
40 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores -2.270 0,41 
41 Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura -2.098 0,38 
42 Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos -2.084 0,38 
43 Fabricação de bebidas -1.979 0,36 
44 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca -1.957 0,35 
45 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel -1.907 0,34 
46 Edição e edição integrada à impressão -1.639 0,30 
47 Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos -1.607 0,29 
48 Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas -1.457 0,26 
49 Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração -1.382 0,25 
50 Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos -1.254 0,23 
51 Confecção de artefatos do vestuário e acessórios -1.232 0,22 
52 Transporte aquaviário -1.205 0,22 
53 Transporte aéreo -1.175 0,21 
54 Impressão e reprodução de gravações -1.125 0,20 
55 Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos -1.124 0,20 
56 Fabricação de produtos da madeira -1.021 0,18 
57 Metalurgia de metais não-ferrosos e a fundição de metais -1.017 0,18 
58 Fabricação de produtos têxteis -946 0,17 
59 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos -895 0,16 
60 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos -711 0,13 
61 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores -668 0,12 
62 Fabricação de biocombustíveis -664 0,12 
63 Fabricação de calçados e de artefatos de couro -599 0,11 
64 Fabricação e refino de açúcar -505 0,09 
65 Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal -496 0,09 
66 Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos -318 0,06 
67 Fabricação de produtos do fumo -176 0,03 
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A Tabela 4 mostra a perda de PIB setorial durante as nove primeiras semanas de medidas 

de isolamento. Os resultados são apresentados em valores monetários e como uma perda 

de PIB setorial do Brasil. As maiores perdas estão concentradas nos Serviços (R$ 373,6 

bilhões) representando 10,4% do PIB do setor.  

 

Os setores do Comércio e Serviços possuem as maiores perdas nas Unidades da 

Federação. De acordo com Fernandes (2020) e Ruiz-Estrada (2020), a estrutura 

econômica de uma região impulsiona o tamanho do impacto no PIB. Por exemplo, regiões 

onde a economia é mais orientada para os serviços, tendem a ser mais afetadas e têm mais 

empregos em risco. Conforme apontado por Ruiz-Estrada (2020), os setores de consumo, 

comércio no varejo e serviços devem a enfrentar impactos mais fortes devido às mudanças 

comportamentais dos consumidores no período de incertezas com a pandemia. 

 

A Manufatura (6,7%), Agricultura (6,7%) e Administração Pública (2,1%) são os setores 

como menores perdas percentuais em relação ao PIB pré-crise. Os setores da Manufatura 

e Agricultura foram impactados principalmente pela redução na demanda intermediário 

nacional e pela demanda externa. 
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Tabela 4. Perda econômica setorial por Unidade da Federação e grandes grupos de atividade econômica 

  Unidade da Federação Agricultura Mineração Manufatura Comércio Adm. Pública Serviços Total 

1 Rondônia -274 -10 -139 -548 -125 -1.945 -3.041 

2 Acre -114 -1 -36 -258 -43 -834 -1.285 

3 Amazonas -588 -210 -1.707 -1.219 -197 -4.481 -8.402 

4 Roraima -40 -3 -11 -108 -28 -567 -757 

5 Pará -1.281 -650 -728 -1.997 -256 -7.974 -12.885 

6 Amapá -18 -2 -36 -218 -65 -896 -1.235 

7 Tocantins -240 -12 -78 -495 -88 -1.507 -2.420 

8 Maranhão -653 -66 -580 -1.474 -412 -4.709 -7.893 

9 Piauí -241 -7 -170 -751 -87 -2.592 -3.849 

10 Ceará -422 -43 -877 -2.402 -437 -9.134 -13.315 

11 Rio Grande do Norte -89 -208 -222 -621 -116 -3.700 -4.955 

12 Paraíba -149 -25 -302 -942 -160 -4.012 -5.590 

13 Pernambuco -403 -9 -1.289 -2.541 -475 -10.775 -15.492 

14 Alagoas -379 -27 -252 -933 -163 -2.551 -4.305 

15 Sergipe -128 -116 -221 -505 -117 -2.528 -3.615 

16 Bahia -1.327 -267 -2.110 -3.464 -719 -15.761 -23.648 

17 Minas Gerais -2.122 -1.133 -4.721 -6.772 -990 -32.386 -48.123 

18 Espírito Santo -378 -1.221 -798 -1.824 -370 -6.278 -10.870 

19 Rio de Janeiro -227 -4.370 -3.417 -6.994 -1.776 -45.422 -62.205 

20 São Paulo -2.270 -826 -19.407 -27.196 -3.177 -125.695 -178.571 

21 Paraná -2.243 -74 -3.748 -6.063 -474 -22.255 -34.855 

22 Santa Catarina -1.053 -99 -3.492 -4.413 -337 -14.730 -24.124 

23 Rio Grande do Sul -2.827 -71 -4.199 -6.391 -578 -21.791 -35.857 

24 Mato Grosso do Sul -1.182 -37 -569 -1.115 -178 -4.458 -7.539 

25 Mato Grosso -1.193 -37 -625 -2.092 -184 -5.596 -9.728 

26 Goiás -1.088 -90 -1.134 -2.107 -326 -9.846 -14.590 

27 Distrito Federal -82 -2 -192 -1.483 -1.003 -11.188 -13.950 

         

Brasil (Milhões de R$) -21.010 -9.614 -51.059 -84.925 -12.880 -373.612 -553.099 

Brasil (% do PIB Anual Setorial/Regional) -6,7 -7,2 -6,7 -10,2 -2,1 -10,4 -8,9 
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2.3.3 Vulnerabilidade Econômica Regional e Setorial 

 

A vulnerabilidade econômica é calculada como percentual de uma região na perda 

econômica total em relação à contribuição regional para o PIB nacional. O Índice de 

Vulnerabilidade Econômica (IVE) é criado pela normalização dos resultados entre zero e 

um. Então, as regiões são classificadas em cinco tipologias, de acordo com o escore do 

Índice de Vulnerabilidade Econômica (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Tipologia de vulnerabilidade econômica 

Vulnerabilidade 
Índice de Vulnerabilidade Econômica 

Mínimo Máximo 

Alta 0,90 1,00 

Média-Alta 0,70 0,90 

Média 0,50 0,70 

Média-Baixa 0,25 0,50 

Baixa 0,00 0,25 

 

A Tabela 6 apresenta o Índice de Vulnerabilidade Econômica (IVE) para as Unidades da 

Federação. Os Estados do Ceará, Amazonas, Pernambuco, Santa Catarina e Maranhão 

são classificados com Alta vulnerabilidade econômica. O Estado de Santa Catarina no 

início do período de quarentena manteve alto percentual da população em isolamento 

social, que resultou em maior vulnerabilidade devido as perdas de PIB na Semana 1 

(23/mar a 29/mar) e Semana 2 (30/mar a 05/abr) – ver Tabela A1 no Apêndice. No 

entanto, esse Estado conseguiu suavizar as medidas de isolamento de forma mais rápido, 

com uma consequente redução no tamanho das perdas de PIB nas Semanas 3 a 9 de 

isolamento. Enquanto os demais Estados classificados com Alta vulnerabilidade 

econômica adotaram medidas mais rígidas de isolamento, impondo Lockdown nas 

capitais estudais. A paralização das atividades produtivas teve como consequência maior 

vulnerabilidade econômica ao longo das nove primeiras semanas das medidas de 

restritivas.  
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Tabela 6. Índice de Vulnerabilidade Econômica (IVE): Unidades da Federação 

Rank Unidades da Federação Índice Vulnerabilidade 

1 Ceará 1,000 Alta 

2 Amazonas 0,986 Alta 

3 Pernambuco 0,977 Alta 

4 Santa Catarina 0,974 Alta 

5 Maranhão 0,924 Alta 

6 Rio de Janeiro 0,895 Média-Alta 

7 Paraíba 0,889 Média-Alta 

8 São Paulo 0,847 Média-Alta 

9 Piauí 0,845 Média-Alta 

10 Bahia 0,839 Média-Alta 

11 Pará 0,825 Média-Alta 

12 Espírito Santo 0,807 Média-Alta 

13 Rio Grande do Sul 0,791 Média-Alta 

14 Paraná 0,771 Média-Alta 

15 Minas Gerais 0,735 Média-Alta 

16 Sergipe 0,724 Média-Alta 

17 Acre 0,689 Média 

18 Alagoas 0,654 Média 

19 Mato Grosso do Sul 0,644 Média 

20 Mato Grosso 0,601 Média 

21 Rio Grande do Norte 0,531 Média 

22 Amapá 0,507 Média 

23 Goiás 0,473 Média-Baixa 

24 Rondônia 0,448 Média-Baixa 

25 Tocantins 0,416 Média-Baixa 

26 Roraima 0,106 Baixa 

27 Distrito Federal 0,000 Baixa 

 

 

A Figura 8 mostra o padrão espacial da vulnerabilidade econômica nas Unidades da 

Federação durante o período de 23 de março a 24 de maio de 2020. Dentre as regiões 

mais vulneráveis estão aquelas com menor nível de atividade econômica concentradas na 

região Nordeste do País, tais como, Ceará, Pernambuco, Maranhã, Paraíba e Piauí. Esse 

cenário pode resultar em um agravamento das disparidades econômicas entre as regiões 

do Brasil no longo prazo. 
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Figura 8. Vulnerabilidade econômica regional 

 

 

A Figura 9 mostra a vulnerabilidade econômica nas Unidades da Federação para cada 

semana analisada. A partir dessa Figura é possível observar um padrão de maior 

vulnerabilidade econômica nas primeiras semanas concentrada nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil. Ao longo do período, os Estados nas regiões Norte e Nordeste tornaram-se os 

mais vulneráveis economicamente devido as medidas de isolamento social.  

 

A seção 4.4 (Determinantes Espaciais da Vulnerabilidade Econômica) explora em 

detalhes os fatores relacionados ao diferencial de vulnerabilidade entre as regiões do 

Brasil.  
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Figura 9. Vulnerabilidade econômica regional por semana 

Semana 1: 23/mar a 29/mar Semana 2: 30/mar a 05/abr Semana 3: 06/abr a 12/abr 

   

Semana 4: 13/abr a 19/abr Semana 5: 20/abr a 26/abr Semana 6: 27/abr a 03/mai 

   

Semana 7: 04/mai a 10/mai Semana 8: 11/mai a 17/mai Semana 9: 18/mai a 24/mai 
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A vulnerabilidade econômica setorial é calculada para os 67 setores do modelo 

semelhante ao índice para as regiões. A Tabela 7 apresenta a tipologia setorial de acordo 

com o Índice de Vulnerabilidade Econômica (IVE). Os setores mais vulneráveis 

economicamente são: Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade 

intelectual; Outras atividades administrativas e serviços complementares; Alojamento; 

Edição e edição integrada à impressão; Atividades artísticas, criativas e de espetáculos; 

Atividades imobiliárias; Organizações associativas e outros serviços pessoais; Serviços 

domésticos. 

 

Complementar à análise de vulnerabilidade econômica é realizada uma análise de 

criticidade ao emprego. Assim, é possível mapear os setores da economia com maior 

exposição à perda de PIB e de emprego. Para isso é calculado o Índice de Criticidade ao 

Emprego (ICE) a partir da (i) participação de cada setor no total de empregos, (ii) gerador 

de empregos de insumo-produto – isto é, a capacidade do setor em impulsionar empregos 

na economia e (iii) grau de informalidade setorial. A construção do Índice de Criticidade 

ao Emprego é a soma ponderada dessas três variáveis normalizadas entre zero e um. É 

atribuído, de forma ad hoc, os pesos de 40% para participação do setor no emprego total, 

40% para o gerador de empregos e 20% para o grau de informalidade. 

 

A Figura 10 apresenta a associação entre o Índice de Criticidade ao Emprego e o Índice 

de Vulnerabilidade Econômica. Nessa figura, o tamanho da circunferência retrata a 

participação setorial no PIB brasileiro. Os setores mais vulneráveis economicamente e 

com maior risco para a perda de empregos são: Serviços domésticos, Comércio, 

Construção, Organizações associativa, Atividade artísticas, Alojamento, Alugueis não-

imobiliários, Edição, Atividades imobiliárias, Educação pública, Transporte aéreo e 

terrestre e Serviços de alimentação. 
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Tabela 7. Vulnerabilidade econômica setorial às medidas de isolamento social: Brasil 

Rank Setor Índice Vulnerabilidade 

1 Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual 1,000 Alta 
2 Outras atividades administrativas e serviços complementares 0,986 Alta 
3 Alojamento 0,984 Alta 
4 Edição e edição integrada à impressão 0,977 Alta 
5 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 0,969 Alta 
6 Atividades imobiliárias 0,965 Alta 
7 Organizações associativas e outros serviços pessoais 0,959 Alta 
8 Serviços domésticos 0,958 Alta 
9 Transporte aéreo 0,880 Média-Alta 

10 Educação pública 0,802 Média-Alta 
11 Construção 0,802 Média-Alta 
12 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,777 Média-Alta 
13 Transporte terrestre 0,701 Média-Alta 
14 Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio 0,699 Média 
15 Transporte aquaviário 0,682 Média 
16 Impressão e reprodução de gravações 0,661 Média 
17 Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagem 0,626 Média 
18 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 0,619 Média 
19 Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos 0,619 Média 
20 Comércio por atacado e a varejo 0,600 Média 
21 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,597 Média 
22 Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas  0,577 Média 
23 Alimentação 0,553 Média 
24 Atividades de vigilância, segurança e investigação 0,525 Média 
25 Refino de petróleo e coquerias 0,525 Média 
26 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,515 Média 
27 Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos 0,497 Média-Baixa 
28 Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D 0,491 Média-Baixa 
29 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças 0,482 Média-Baixa 
30 Fabricação de produtos da madeira 0,481 Média-Baixa 
31 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,479 Média-Baixa 
32 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,462 Média-Baixa 
33 Produção florestal; pesca e aquicultura 0,448 Média-Baixa 
34 Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura 0,437 Média-Baixa 
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Tabela 7. Vulnerabilidade econômica setorial às medidas de isolamento social: Brasil (cont.) 

Rank Setor Índice Vulnerabilidade 

35 Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros 0,417 Média-Baixa 
36 Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio 0,413 Média-Baixa 
37 Fabricação de bebidas 0,377 Média-Baixa 
38 Pecuária, inclusive o apoio à pecuária 0,365 Média-Baixa 
39 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,361 Média-Baixa 
40 Energia elétrica, gás natural e outras utilidades 0,354 Média-Baixa 
41 Água, esgoto e gestão de resíduos 0,348 Média-Baixa 
42 Metalurgia de metais não-ferrosos e a fundição de metais 0,345 Média-Baixa 
43 Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita 0,323 Média-Baixa 
44 Fabricação de biocombustíveis 0,319 Média-Baixa 
45 Educação privada 0,308 Média-Baixa 
46 Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 0,302 Média-Baixa 
47 Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos 0,289 Média-Baixa 
48 Fabricação de produtos têxteis 0,284 Média-Baixa 
49 Fabricação e refino de açúcar 0,270 Média-Baixa 
50 Intermediação financeira, seguros e previdência complementar 0,256 Média-Baixa 
51 Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal 0,215 Baixa 
52 Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração 0,207 Baixa 
53 Outros produtos alimentares 0,205 Baixa 
54 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,193 Baixa 
55 Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 0,193 Baixa 
56 Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação 0,179 Baixa 
57 Telecomunicações 0,175 Baixa 
58 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 0,172 Baixa 
59 Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 0,158 Baixa 
60 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca 0,152 Baixa 
61 Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 0,140 Baixa 
62 Fabricação de calçados e de artefatos de couro 0,127 Baixa 
63 Fabricação de produtos do fumo 0,109 Baixa 
64 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0,094 Baixa 
65 Administração pública, defesa e seguridade social 0,014 Baixa 
66 Saúde privada 0,001 Baixa 
67 Saúde pública 0,000 Baixa 
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Figura 10. Associação entre o Índice de Criticidade ao Emprego (ICE) e o Índice de Vulnerabilidade Econômica (IVE) 
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2.3.4 Determinantes Espaciais da Vulnerabilidade Econômica 

 

As perdas econômicas não podem ser atribuídas apenas às medidas restritivas de 

circulação da população. A associação entre o Índice de Isolamento Social e a perda de 

PIB (Figura 11) e PIB per capita (Figura 12) sugere que, embora um maior índice de 

isolamento possa afetar o tamanho das perdas econômicas, não existe uma correlação 

evidente entre as regiões com maior grau de isolamento e maior perda de produto.  

 

Para identificar fatores potencialmente relacionados com a vulnerabilidade das regiões às 

perdas econômicas causadas pelas medidas de restrição à circulação da população é 

estimado um modelo econométrico de defasagem espacial. Essa modelagem produz 

estimadores não viesados e consistentes, permitindo lidar com o problema de variáveis 

que são correlacionadas espacialmente (LeSage e Pace, 2009). O modelo estimado inclui 

a defasagem espacial da variável dependente, isto é, o Spatial Autoregressive Model 

(SAR), representado pela seguinte equação: 

 

𝑦 =  𝜌𝑊𝑦 + 𝑋𝛽 +  휀 

휀 ~𝑁(0, 𝜎2𝐼) 

(8) 

 

onde y é a variável de interesse. 𝑊𝑦 é a defasagem espacial da variável dependente, 

construída a partir da média da variável 𝑦 das regiões vizinhas, isto é, ponderada pela 

matriz de pesos espaciais do tipo distância inversa 𝑊. X é a matriz de variáveis 

explicativas do modelo. A matriz 𝑊 possui dimensão 𝑛 𝑥 𝑛, sendo n o número de 

observações. 𝜌 e 𝛽 são os coeficientes estimados no modelo. 휀 é o termo de erro da 

regressão.  

 

Os coeficientes estimados pelo modelo SAR são interpretados por meio do efeito direto 

e indireto produzidos pelo modelo. Assim, quando existe dependência espacial nos dados, 

a observação da variável 𝑦𝑖 exibe dependência de outras observações, isto é 𝑦𝑗, 𝑗 ≠ 𝑖. 

Essa relação pode ser expressa reescrevendo a Equação (8) como: 
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𝑦 = (𝐼𝑛 − 𝜌𝑊)−1[𝑋𝛽 +  휀] (9) 

 

A especificação do modelo a partir da Equação (9) é útil para a análise das derivadas 

parciais de 𝑦 em relação à mudança na r-ésima variável 𝑥𝑟 de 𝑋: 

 

𝜕𝑦𝑖/𝜕𝑥𝑟
′ =  (𝐼𝑛 − 𝜌𝑊)−1(𝐼𝑛𝛽𝑟) (10) 

 

A mudança na i-ésima observação da variável 𝑥𝑟 pode gerar mudanças em mais do que 

simplesmente na observação i da variável dependente (representada por 𝑦𝑖), mas também 

pode impactar as observações 𝑦𝑗, 𝑗 ≠ 𝑖. O efeito sobre a própria região ou efeito direto é 

capturado pela derivada parcial 𝜕𝑦𝑖/ 𝜕𝑥𝑖𝑟. Enquanto, os efeitos indiretos ou 

transbordamentos são obtidos por meio da derivada parcial cruzada 𝜕𝑦𝑗/ 𝜕𝑥𝑖𝑟, 𝑗 ≠ 𝑖 

(LeSage e Dominguez, 2012). 

 

O impacto médio no modelo espacial pode ser interpretado como as mudanças nas 

variáveis explicativas que produzem impactos simultâneos em todas as observações da 

variável dependente. Os efeitos diretos e indiretos representam uma acumulação de 

impactos que se espalham por todas as regiões, isto é, a observação i da variável 

explicativa 𝑥𝑟 além de gerar efeito na observação i da variável dependente (representada 

por 𝑦𝑖), também pode impactar as observações 𝑦𝑗, 𝑗 ≠ 𝑖. Assim, as mudanças nas 

variáveis explicativas produzem impactos simultâneos em todas as observações da 

variável dependente (LeSage e Dominguez, 2012). Esses impactos ocorrem em regiões 

próximas, com um decaimento de magnitude à medida que se movem para vizinhos de 

ordem superior. O efeito direto representa o impacto da variável explicativa sobre a 

própria região. Enquanto, o efeito indireto representa uma acumulação de 

transbordamentos que recaem sobre todas as regiões vizinhas. O efeito total é a soma do 

efeito direto mais o efeito indireto. 
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Figura 11. Associação entre perda econômica e o índice de isolamento social 

 

 

Figura 12. Associação entre perda econômica per capita e o índice de isolamento 

social 
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A variável dependente no modelo, 𝑦, é o Índice de Vulnerabilidade Econômica. As 

variáveis explicativas, 𝑋, são: (i) participação da administração pública no PIB regional 

(%), (ii) percentual de trabalhadores informais e (iii) índice de isolamento social. As 

observações na regressão são as 27 Unidades da Federação. A Tabela 8 apresenta as 

estatísticas descritivas das variáveis usadas no modelo de defasagem espacial. 

 

Tabela 8. Estatísticas descritivas das variáveis usadas no modelo de defasagem 

espacial  

Variável Obs. Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Índice de Vulnerabilidade Econômica 27 0,700 0,253 0,000 1,000 

Participação da Adm. Pública no PIB 27 0,156 0,073 0,056 0,328 

Informalidade no Mercado de Trabalho 27 0,412 0,127 0,199 0,682 

Índice de Isolamento Social 27 0,447 0,028 0,387 0,497 

 

A Tabela 9 apresenta os coeficientes estimados do modelo. Os resultados sugerem que as 

regiões com menor participação da administração pública no PIB estadual são mais 

vulneráveis às medidas de isolamento social. Além disso, aquelas regiões com maior 

participação de trabalhadores informais também são mais vulneráveis. Isso sugere a 

importância de medidas de compensação de renda aos trabalhadores informais de baixa 

renda. O índice de isolamento social possui um efeito positivo e estatisticamente 

significativo para explicar o Índice de Vulnerabilidade Econômica.  

 

A vantagem de estimar um modelo de defasagem espacial é a possibilidade de testar a 

hipótese de que as perdas econômicas ocorrem seguindo um efeito de espraiamento 

espacial ao longo do território. O coeficiente da variável W_Vulnerabilidade Econômica 

positivo e estatisticamente significativo, acompanhado do impacto médio das variáveis 

explicativas, sugerem que existe um efeito espacial no qual o impacto da pandemia sobre 

uma região é potencialmente capaz de gerar perdas econômicas nas regiões vizinhas 

(“contágio econômico”).  
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O efeito direto da participação da administração pública no PIB (-2,791) é 

estatisticamente significativo, ou seja, menor participação da administração pública está 

relacionada à maior vulnerabilidade econômica. A mesma análise pode ser feita para o 

efeito indireto (-0,369), isto, é o impacto dessa variável nas regiões vizinhas possui 

relação com maior vulnerabilidade econômica nas regiões contíguas. O efeito total, que 

leva em consideração tanto o efeito da própria região quanto o efeito de transbordamento, 

sugere que um redução de 1,00 p.p. na participação da administração pública no PIB 

aumenta em 3,16 p.p. a vulnerabilidade econômica da região.   

 

Tabela 9. Determinantes espaciais da vulnerabilidade econômica 

Variável dependente: Índice de Vulnerabilidade Econômica (IVE) 

Variável 
Modelo de  
Defasagem 

Espacial 

  Impacto Médio 

  Efeito Direto Efeito Indireto Efeito Total 

W_Vulnerabilidade Econômica 0,146**        

  (0,062)        

Participação da Adm. Pública no PIB -2,774***   -2,791*** -0,369** -3,160*** 

  (0,304)   (0,301) (0,169) (0,346) 

Informalidade no Mercado de Trabalho 0,957***   0,963*** 0,127** 1,090*** 

  (0,168)   (0,168) (0,065) (0,204) 

Índice de Isolamento Social 4,196***  4,223*** 0,558** 4,782*** 

  (0,706)  (0,707) (0,268) (0,814) 

Constante -1,226***         

  (0,308)         

         

Obs. 27         

R2 0,845         

OBS.: A variável "W_Vulnerabilidade Econômica" é a defasagem espacial do Índice de Vulnerabilidade 

Econômica usando a matriz de pesos espaciais do tipo distância inversa. Erro-padrão entre parênteses. Nível 

de significância estatística: *** 1%; ** 5%, * 10%. 

 

O efeito direto da informalidade no mercado de trabalho (0,963) mostra que maior 

participação de trabalhares informais está relacionado de forma positiva e 

estatisticamente significativa com a vulnerabilidade econômica. Esse resultado além de 
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possuir efeito local também possui um efeito indireto (0,127), isto é, maior informalidade 

nos estados vizinhos possui relação estatisticamente significativa sobre o IVE das regiões 

contíguas. Para cada 1,00 p.p. de aumento no grau de informalidade aumenta a 

vulnerabilidade econômica regional em 1,09 p.p. 

 

O índice de isolamento social está relacionado às perdas econômicas por meio de efeitos 

diretos à região (4,223) e efeitos indiretos produzidos pelas regiões vizinhas (0,558). 

Portanto, dado o padrão de localização concentrada das perdas econômicas, em média, 

12,5% do impacto total do índice de isolamento sobre o IVE pode ser atribuído aos 

transbordamentos espaciais de redução da atividade em regiões vizinhas.  
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3. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL8 

 

3.1 Introdução 

 

O Governo Federal adotou uma série de medidas que visam mitigar os efeitos econômicos 

da COVID-19, por meio da Lei Complementar N. 173/2020 (PLP39/2020), instituindo o 

Programa Federativo de Enfrentamento à COVID19. As medidas foram subdivididas em 

ações de curto-prazo e de médio-prazo. Nossa análise se centrará nas ações de curto-

prazo. Esse conjunto de ações foram agrupadas nas seguintes funções: a) investimentos 

emergenciais na saúde; b) proteção econômica à população mais vulnerável; c) garantia 

de sobrevivência das empresas e de manutenção do emprego; e d) apoio aos entes 

subnacionais. 

 

Tais ações geram variações na demanda final da economia, mais especificamente nos 

gastos das famílias (e.g. medidas de proteção social e de proteção ao emprego) e nos 

gastos do governo (e.g. medidas de auxílio às empresas e assistência aos entes 

subnacionais). 

 

Em relação às ações que impactariam os gastos das famílias levamos em consideração: 

 

a) Saque emergencial do FGTS de até R$ 1.045,00 por cotista – R$ 37 bilhões. 

b) Antecipação do pagamento do 13° salário para beneficiários do INSS – R$ 47,2 

bilhões. 

c) Antecipação do pagamento do abono salarial – R$ 6 bilhões. 

d) Ampliação do número de beneficiários no Bolsa Família – R$ 3 bilhões. 

                                                           
8 As informações para construção do simulador de Impactos de medidas fiscais de mitigação à COVID-19 

tomamos por base os seguintes documentos:  

Câmara dos Deputados Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira Nota Informativa nº 21, de 

2020. 

Nota Informativa: Medidas de Combate aos Efeitos Econômicos da COVID-19 sexta-feira, 17 de abril de 

2020. Secretaria de Política Econômica e Secretaria Especial de Fazenda. 
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e) Auxílio emergencial de R$ 600 – R$ 98,2 bilhões (em junho foi anunciado a 

prorrogação por mais dois meses, totalizando R$ 166,7 bilhões). 

 

Importante salientar que as medidas impactam de forma diferenciada o setor informal e 

formal da economia, sendo as medidas (a), (b) e (c) mais relacionadas ao setor formal da 

economia e as medidas (d) e (e) mais relacionadas ao setor informal da economia. O valor 

total desse conjunto de medidas é de R$ 259,9 bilhões 

 

Em relação às medidas que impactariam os gastos dos governos estaduais e municipais 

levamos em consideração: 

 

a) Aquelas destinadas ao combate direto à pandemia (destinadas ao SUS e ao SUAS) 

– R$ 10 bilhões. 

b) Aquelas destinadas à assistência aos entes subnacionais – R$55,1 bilhões. 

c) Aquelas destinadas à suspensão do pagamento da dívida dos estados e municípios 

com a União – R$ 35,4 bilhões. 

 

O valor total desse conjunto de medidas é de R$ 65,1 bilhões – se incluir a suspensão do 

pagamento da dívida de estados e municípios com a União, totaliza R$ 95,5 bilhões.  

 

Portanto, o total de recursos disponibilizados pelo Governo Federal dentro desse conjunto 

de ações, que impactam tanto os gastos das famílias quanto os gastos das esferas 

estaduais, para mitigar os efeitos da COVID-19 perfazem R$ 352,4 bilhões (cerca de 

4,86% do PIB de 2019). 

 

Para simular esses efeitos sobre a economia, utilizamos um modelo inter-regional de 

insumo-produto (Haddad et al, 2019)9 que congrega as 26 unidades da Federação mais o 

Distrito Federal, com uma abertura para 67 setores. A análise de insumo-produto capta 

                                                           
9 Haddad, E. A. (coord.) (2019). Matriz Interestadual de Insumo-Produto para o Brasil, 2015. Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas. 
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os efeitos sistêmicos de uma economia, uma vez que mapeia todas as inter-relações entre 

os agentes econômicos. Portanto, choques, em nosso caso, variações na demanda final 

terão impactos tanto na economia do estado em que ocorre a variação da demanda final, 

como também nos demais entes subnacionais, devido à intensidade das relações de 

comércio entre os mesmos. 

 

3.2 Modelo de Insumo-Produto10 

 

Uma economia funciona, em grande parte, para equacionar a demanda e a oferta dentro 

de uma vasta rede de atividades. O modelo de insumo-produto pode ser entendido como 

sendo uma “fotografia econômica” da própria economia. Nessa fotografia, os setores 

estão relacionados entre si, ou seja, setores suprem os outros de serviços e produtos. O 

resultado é uma visão única e compreensível de como a economia funciona, como cada 

setor se torna mais ou menos dependente dos outros. 

 

Esse sistema de interdependência é formalmente demonstrado em uma matriz conhecida 

como matriz de insumo-produto e tais representações demandam grandes investimentos, 

já que elas requerem uma coleção de informações sobre cada companhia, a respeito dos 

seus fluxos de vendas e das suas fontes de suprimento. 

 

Enquanto setores compram e vendem uns para os outros, um setor individual interage, 

tipicamente e diretamente com um número relativamente pequeno de setores. Entretanto, 

devido à natureza desta dependência, pode-se mostrar que todos os setores estão 

interligados, direta ou indiretamente.   

 

Portanto, no presente relatório usaremos o modelo inter-regional de insumo-produto para 

avaliar os impactos das medidas de mitigação à COVID-19 por parte do governo. 

Utilizaremos a análise de impacto e apresentaremos na sequência o modelo inter-regional 

de insumo-produto, na sua forma matricial, de forma resumida. 

                                                           
10 Para maiores detalhes sobre modelos de insumo-produto ver Milller e Blair (2009). 
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O modelo inter-regional de insumo-produto, para duas regiões, é composto pelos 

seguintes elementos. 

 

A matriz de fluxos intermediários é representada por: 

Z =  (1) 

onde, 

𝑍𝐿𝐿  e  𝑍𝐿𝑀, representam matrizes dos fluxos monetários intra-regionais, e 

𝑍𝑀𝐿  e  𝑍𝑀𝑀, representam matrizes dos fluxos monetários inter-regionais 

 

O vetor de produção (X) e vetor de demanda final (Y) são representados por: 

    

(2) 

 

A matriz de coeficientes técnicos (𝐴 = 𝑍�̂�−1), �̂� é o vetor de produção diagonalizado: 

 

(3) 

Portanto, a estrutura final do modelo inter-regional de insumo-produto sob a qual 

realizamos a avaliação de impacto (e.g. variação dos elementos da demanda final) pode 

ser assim apresentada: 

 

(4) 

Sendo, sua estrutura final: 
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3.3 Base de Dados 

 

Utilizamos um modelo inter-regional de insumo-produto (Haddad et al, 2019)11 que 

congrega as 26 unidades da Federação mais o Distrito Federal, com uma abertura para 67 

setores. 

 

A Tabela 10 apresenta os dados utilizados para captar os efeitos das medidas de proteção 

social e de proteção ao emprego e das medidas de assistência aos entes subnacionais para 

realização do exercício de simulação. Os valores dos gastos com as medidas de proteção 

são especificados por Unidade da Federação seguindo a seguinte estratégia: 

 

a) O gasto total com as medidas de proteção ao emprego é distribuído entre as 

Unidades da Federação usando, como peso, a participação do emprego formal 

entre as regiões. Os dados de emprego formal são obtidos na Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS).  

b) O gasto total com as medidas de proteção social é distribuído usando, como peso, 

a participação do emprego informal entre as regiões. Os dados de emprego 

informal são obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).  

c) As medidas de combate direto à pandemia, que se referem aos gastos com o 

sistema de saúde, são distribuídas regionalmente usando, como referência, a 

participação dos gastos no setor da saúde pública por cada Unidade da Federação.  

Essa participação está especificada na matriz interestadual de insumo-produto do 

Brasil (Haddad et al, 2019).  

d) O gasto total com assistência aos entes subnacionais é distribuído usando a 

participação dos gastos governos regionais. Os dados dos gastos totais por 

governo regional são obtidos na matriz interestadual de insumo-produto do Brasil 

(Haddad et al, 2019).  

e) O gasto total com a suspensão do pagamento da dívida de estados e municípios 

com a União está especificado por UF na Nota Informativa de Medidas Fiscais 

divulgadas pelo Ministério da Economia. 

                                                           
11 Haddad, E. A. (coord.) (2019). Matriz Interestadual de Insumo-Produto para o Brasil, 2015. Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas. 
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Tabela 10. Distribuição estadual das medidas de mitigação à COVID-19 

(Milhões R$) 

Unidade da 
Federação 

Choque na Demanda 
das Famílias   

Choque na Demanda do Governo 

Total 
Proteção ao 

emprego 
Proteção 

social 
  

Combate 
direto à 

pandemia 

Assistência 
aos entes 

subnacionais 

Suspensão de 
dívida com a 

União 

Rondônia 713 1.653  102 558 122 3.114 

Acre 233 862  51 298 18 1.444 

Amazonas 1.187 4.085  164 889 56 6.297 

Roraima 191 469  52 216 13 930 

Pará 2.158 10.577  291 1.633 49 14.489 

Amapá 250 631  64 267 3 1.202 

Tocantins 543 1.496  90 546 0 2.644 

Maranhão 1.470 9.711  207 1.228 117 12.533 

Piauí 947 4.739  131 774 0 6.493 

Ceará 2.577 9.454  306 1.778 43 13.964 

Rio Grande do Norte 1.177 3.161  168 841 22 5.304 

Paraíba 1.311 4.481  188 1.039 40 6.967 

Pernambuco 2.908 8.978  361 1.934 163 14.161 

Alagoas 1.006 2.316  120 705 302 4.401 

Sergipe 706 2.719  108 613 48 4.138 

Bahia 4.682 17.716  500 2.899 189 25.622 

Minas Gerais 10.211 17.523  891 4.808 4.850 37.923 

Espírito Santo 1.825 2.998  179 1.005 72 6.017 

Rio de Janeiro 7.766 10.677  1.248 5.038 8.583 33.093 

São Paulo 24.023 25.274  1.852 11.359 14.931 76.919 

Paraná 6.075 7.240  495 2.859 528 17.048 

Santa Catarina 4.162 3.523  322 1.722 488 10.145 

Rio Grande do Sul 6.430 7.668  550 2.885 3.499 20.875 

Mato Grosso do Sul 1.354 2.164  154 792 311 4.731 

Mato Grosso 1.552 2.720  186 1.055 111 5.568 

Goiás 3.105 5.820  277 1.614 746 11.442 

Distrito Federal 1.638 1.512  941 801 46 4.906 

        

Brasil 90.200 170.167  10.000 50.155 35.348 352.370 
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3.4 Análise dos Resultados 

 

A Tabela 11 mostra a síntese dos resultados para cada uma das medidas adotadas. A 

coluna 2 apresenta o valor monetário de cada uma das medidas e na coluna 3 a 

participação das mesmas no PIB do ano de 2019. Podemos verificar que, pela última linha 

da coluna 5 as medidas terão um impacto de 3,76% do PIB, sendo que a medida de 

proteção social é a que mais contribui para esse resultado (1,65% do PIB de 2019). 

 

Tabela 11. Impacto sobre o PIB das medidas fiscais de mitigação à COVID 19 

Medidas 

Medida fiscal de mitigação à 
COVID-19 

  Impacto sobre o PIB 

Milhões R$ % PIB 2019   Milhões R$ % PIB 2019 

Proteção ao emprego 90.200 1,24  64.640 0,89 

Proteção social 166.667 2,30  119.776 1,65 

Combate direto à pandemia 10.000 0,14  9.282 0,13 

Assistência aos entes subnacionais 50.155 0,69  46.679 0,64 

Suspensão de dívida com a União 35.348 0,49  32.776 0,45 

      

Total 352.370 4,86  273.154 3,76 

 

A Figura 13 mostra o impacto agregado sobre o PIB das medidas fiscais de mitigação à 

COVID 19. Os gastos totais do Governo Federal podem contribuir com um aumento de 

3,31% no PIB. Considerando os efeitos da suspensão do pagamento da dívida sobre um 

possível aumento nos gastos dos governos subnacionais, o impacto sobre o PIB do Brasil 

seria de 3,76%. 
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Figura 13. Impacto agregado sobre o PIB das medidas fiscais de mitigação à 

COVID 19 

 

 

A Tabela 12 mostra os impactos regionais das medidas fiscais de mitigação à COVID19. 

Percebe-se que a ação que tem maior impacto sobre a economia em termos absolutos é a 

medida de proteção social, que gera um impacto de R$ 119,8 bilhões, seguida da medida 

de proteção ao emprego (R$ 64,6 bilhões). A distribuição espacial desses impactos mostra 

que o estado de São Paulo, para todas as medidas é a unidade da Federação que apresenta 

maior impacto. Por outro lado, o estado de Roraima é o que apresenta menor valor para 

todas as medidas. 

 

Importante explicar com mais detalhes esse resultado. O trabalho aqui implementado 

permite evidenciar os impactos sistêmicos das medidas do Governo de combate à 

COVID19. Assim sendo, é possível afirmar que recursos investidos em uma determinada 

unidade da Federação causarão impactos na unidade na qual ele foi investido e nas demais 

unidades da Federação. A intensidade desses impactos inter-regionais está diretamente 

relacionada à relação de interdependência produtiva entre os entes subnacionais. Portanto, 

aumento do consumo por parte das famílias e/ou aumento dos gastos do governo em um 

estado do Nordeste ou Norte, por exemplo, terão impacto na própria região, mas também 

terá impacto em São Paulo, por exemplo, dada a relação de comércio entre os estados do 

Norte e Nordeste com São Paulo. Esse processo ocorre para todas as unidades da 

Federação. 
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Tabela 12. Efeitos sobre o PIB das medidas fiscais de mitigação à COVID19 

(Milhões R$) 

Unidade da 
Federação 

Medias 

Proteção ao 
emprego 

Proteção 
social 

Combate 
direto à 

pandemia 

Assistência 
aos entes 

subnacionais 

Suspensão 
de dívida 

com a União 
Total 

Rondônia 381 820 82 440 146 1.869 

Acre 129 415 42 242 28 858 

Amazonas 828 2.344 143 762 131 4.209 

Roraima 82 195 41 177 24 520 

Pará 1.201 4.836 234 1.293 105 7.670 

Amapá 109 268 50 215 29 671 

Tocantins 296 777 73 426 35 1.608 

Maranhão 752 3.920 170 975 229 6.046 

Piauí 395 1.746 108 618 42 2.910 

Ceará 1.505 5.153 263 1.494 149 8.563 

Rio Grande do Norte 658 1.757 139 696 57 3.307 

Paraíba 622 1.960 152 818 83 3.635 

Pernambuco 1.839 5.408 317 1.677 227 9.468 

Alagoas 645 1.549 102 575 259 3.129 

Sergipe 433 1.456 94 520 85 2.588 

Bahia 2.756 8.719 441 2.428 519 14.862 

Minas Gerais 6.020 10.601 775 4.096 3.857 25.349 

Espírito Santo 1.225 2.216 157 847 224 4.670 

Rio de Janeiro 5.958 9.105 1.168 4.910 7.053 28.194 

São Paulo 21.499 31.066 1.973 11.420 12.818 78.776 

Paraná 4.531 6.153 447 2.469 833 14.434 

Santa Catarina 2.853 3.285 282 1.471 579 8.469 

Rio Grande do Sul 4.432 6.246 500 2.606 2.698 16.482 

Mato Grosso do Sul 943 1.556 132 673 301 3.606 

Mato Grosso 1.177 2.248 157 858 174 4.614 

Goiás 2.163 4.022 263 1.386 721 8.554 

Distrito Federal 1.208 1.953 975 2.587 1.370 8.093 

       

Brasil 64.640 119.776 9.282 46.679 32.776 273.154 

 

A Figura 14 apresenta a distribuição dos impactos totais para cada uma das unidades da 

Federação em valores monetários (milhões de R$) e em valores relativos ao PIB estadual. 

Os maiores impactos em valores monetários ocorrem em São Paulo (R$ 78,8 bilhões), 

Rio de Janeiro (R$ 28,2 bilhões) e Minas Gerais (R$ 25,4 bilhões). Os maiores impactos 

das medidas em relação ao PIB estadual são identificados nas unidades da Federação das 

regiões Norte e Nordeste.  
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Figura 14. Distribuição espacial do PIB total das medidas fiscais de mitigação à COVID19 

Fig. 14a. Impacto sobre o PIB (milhões R$) Fig. 14b. Impacto sobre o PIB / PIB estadual (%) 
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A Tabela 13 apresenta a distribuição espacial dos impactos das medidas fiscais de 

mitigação à COVID19. A coluna (A) mostra a participação relativa de cada Unidade da 

Federação no total de recursos disponibilizados pela União para mitigação da COVID19. 

Portanto, do total de recursos disponibilizados pela União o estado de São Paulo recebe 

21,83% desses recursos, enquanto o estado de Roraima recebe 0,26%% do total de 

recursos.  

 

A coluna (B) mostra a participação de cada Unidade da Federação no PIB total da 

economia brasileira. Tomando os casos do estado de Roraima e São Paulo, é possível 

afirmar que a União transfere para o estado de Roraima uma proporção de recursos acima 

da sua participação no PIB no ano de 2019. Já para São Paulo a relação é inversa. Tais 

relações/razões entre a distribuição de recursos por parte do Governo Federal e o PIB dos 

entes subnacionais podem ser vistas para todas as UF na coluna (C), onde valores maiores 

do que 1 significa que essa unidade da Federação está recebendo mais transferências do 

que sua participação no PIB. Verifica-se que essa condição está presente em todos os 

estados do Norte, Nordeste e nos estados de Minas Gerais e Bahia. 

 

A coluna (D) apresenta a distribuição percentual dos impactos econômicos das medidas 

fiscais de mitigação de combate à COVID19. Já a coluna (E) apresenta a relação entre o 

impacto econômico das medidas e a transferência de recursos para os estados por parte 

da União. Para estados que apesentam valores maiores que a unidade, o impacto 

econômico é maior que a transferência de recursos, caso contrário os valores são menores 

que um. Observamos que na região Sudeste, Sul e Centro-oeste há resultados maiores que 

um. Isso se deve, em parte, ao grau de interdependência das economias. Como dito acima, 

a geração de consumo nos estados do Norte e Nordeste devido à transferência de recursos 

da União, tem um efeito multiplicador em outros estados, uma vez que para suprir esse 

aumento de demanda nas regiões Norte e Nordeste, por exemplo, há necessidade de 

adquirir bens e serviços de outras unidades da Federação, como por exemplo, São Paulo, 

Rio Grande de Sul, dentre outros. 
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Tabela 13. Distribuição espacial dos impactos das medidas fiscais de mitigação à 

COVID19  

Unidade da 
Federação 

(A) (B) (C) (D) (E) 

Recursos do 
Governo Federal 

(%) 

PIB 

(%) 

QL 1 

(A / B) 

Impacto 
Econômico 

(%) 

QL 2 

(D / A) 

Rondônia 0,88 0,63 1,40 0,68 0,77 

Acre 0,41 0,24 1,70 0,31 0,77 

Amazonas 1,79 1,41 1,27 1,54 0,86 

Roraima 0,26 0,19 1,42 0,19 0,72 

Pará 4,11 2,29 1,79 2,81 0,68 

Amapá 0,34 0,25 1,36 0,25 0,72 

Tocantins 0,75 0,51 1,47 0,59 0,78 

Maranhão 3,56 1,35 2,63 2,21 0,62 

Piauí 1,84 0,68 2,71 1,07 0,58 

Ceará 3,96 2,22 1,78 3,14 0,79 

Rio Grande do Norte 1,51 0,99 1,52 1,21 0,80 

Paraíba 1,98 0,97 2,03 1,33 0,67 

Pernambuco 4,02 2,61 1,54 3,47 0,86 

Alagoas 1,25 0,82 1,52 1,15 0,92 

Sergipe 1,17 0,67 1,75 0,95 0,81 

Bahia 7,27 4,19 1,74 5,44 0,75 

Minas Gerais 10,76 8,87 1,21 9,28 0,86 

Espírito Santo 1,71 1,95 0,88 1,71 1,00 

Rio de Janeiro 9,39 10,79 0,87 10,32 1,10 

São Paulo 21,83 31,54 0,69 28,84 1,32 

Paraná 4,84 6,34 0,76 5,28 1,09 

Santa Catarina 2,88 4,07 0,71 3,10 1,08 

Rio Grande do Sul 5,92 6,47 0,92 6,03 1,02 

Mato Grosso do Sul 1,34 1,44 0,93 1,32 0,98 

Mato Grosso 1,58 1,89 0,83 1,69 1,07 

Goiás 3,25 3,00 1,08 3,13 0,96 

Distrito Federal 1,39 3,61 0,39 2,96 2,13 

 

Para deixar mais claro os resultados das colunas (C) e (E) da Tabela 13, os mesmos estão 

apresentados nas Figuras 15a e 15b. De maneira geral, observamos uma relação inversa, 

ou seja, a maioria dos estados que apresentam valores menores do que 1 no primeiro 

indicador (e.g. razão entre a participação estadual nas transferências de recursos por parte 

da União e a participação estadual no PIB de 2019), apresentam uma valores maiores do 

que a unidade para o segundo indicador (e.g. a razão entre a participação estadual dos 

impactos econômicos e a participação estadual nas transferência de recursos por parte do 

governo).
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Figura 15. Distribuição espacial dos impactos das medidas fiscais de mitigação à COVID19 

Figura 15a. QL 1 Figura 15a. QL 2 
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A estrutura espacial dos resultados pode ser observada na Figura 16. Ao observar a Figura 

16a percebe-se um padrão espacial dicotômico, ou seja, para todos os estados do Norte e 

Nordeste e Minas Gerais e Goiás, há uma relação positiva em termos da participação 

relativa das transferências por parte da União quando comparada a participação relativa 

no PIB. Já na Figura 16b o padrão se inverte, ou seja, a razão positiva entre a participação 

relativa nos impactos econômicos quando comparada a participação relativa das 

transferências se localiza nos estados do Sul, Sudeste (com exceção de Minas Gerais) e 

Mato Grosso. 

 

3.4 Considerações Finais 

 

Essa seção do relatório avaliou os impactos sistêmicos das medidas fiscais que visam 

mitigar os efeitos econômicos da COVID19. As medidas analisadas foram divididas 

naquelas que afetam diretamente o consumo das famílias e aquelas que afetam 

diretamente os gastos dos governos subnacionais. 

Ao fazer esse tipo de avaliação usando a metodologia de insumo-produto foi possível 

captar os efeitos totais dessas medidas. E, no caso, do presente estudo, ao utilizar a matriz 

inter-regional de insumo-produto para a economia brasileira foi possível captar os 

vazamentos dessas medidas. Em outras palavras, recursos transferidos para estados do 

Norte, por exemplo, tendem a mitigar os efeitos econômicos nos estados da própria 

região, mas também impactam positivamente a economia de outros estados, como no caso 

de São Paulo. Isso se deve às relações/interdependência entre as unidades da Federação.  

Esse tipo de resultado fica evidenciado nos dados apresentados na Tabela 4 e Figuras 3 e 

4. Por meio delas é possível verificar o seguinte padrão: estados que recebem 

relativamente mais transferências da União do que sua participação no PIB (QL1 > 1), 

tem a razão menor do que a unidade para a relação entre impacto econômico e 

transferência de recursos (QL2 <1) e vice-versa.  
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Figura 16 – Distribuição espacial dos impactos das medidas fiscais de mitigação à COVID19 

Figura 16a. QL 1 Figura 16b. QL 2 
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Anexos 

Tabela A1. Perda econômica durante as medidas de isolamento social por Unidade da Federação 

Unidade da Federação 
Semana 1 
23/mar a 
29/mar 

Semana 2 
30/mar a 

05/abr 

Semana 3 
06/abr a 
12/abr 

Semana 4 
13/abr a 
19/abr 

Semana 5 
20/abr a 
26/abr 

Semana 6 
27/abr a 
03/mai 

Semana 7 
04/mai a 
10/mai 

Semana 8 
11/mai a 
17/mai 

Semana 9 
18/mai a 
24/mai 

Rondônia -408 -373 -290 -360 -283 -277 -346 -354 -351 
Acre -165 -155 -120 -151 -120 -117 -149 -153 -155 
Amazonas -1.056 -1.012 -831 -1.025 -818 -786 -965 -972 -936 
Roraima -103 -92 -72 -89 -69 -69 -86 -89 -89 
Pará -1.590 -1.504 -1.183 -1.514 -1.212 -1.220 -1.535 -1.569 -1.559 
Amapá -156 -146 -115 -143 -112 -114 -145 -150 -155 
Tocantins -330 -301 -230 -279 -220 -219 -276 -280 -284 
Maranhão -986 -939 -737 -922 -737 -737 -952 -965 -919 
Piauí -494 -468 -366 -453 -357 -357 -448 -457 -449 
Ceará -1.707 -1.601 -1.251 -1.558 -1.238 -1.229 -1.561 -1.606 -1.564 
Rio Grande do Norte -673 -616 -472 -582 -447 -444 -559 -595 -567 
Paraíba -720 -679 -530 -654 -517 -517 -648 -669 -656 
Pernambuco -1.990 -1.878 -1.459 -1.826 -1.457 -1.442 -1.777 -1.822 -1.841 
Alagoas -574 -527 -405 -497 -397 -395 -494 -508 -508 
Sergipe -474 -440 -344 -423 -338 -327 -415 -423 -430 
Bahia -3.106 -2.901 -2.254 -2.766 -2.219 -2.177 -2.707 -2.751 -2.766 
Minas Gerais -6.432 -6.073 -4.694 -5.724 -4.523 -4.428 -5.475 -5.427 -5.347 
Espírito Santo -1.446 -1.353 -1.043 -1.283 -1.031 -1.005 -1.241 -1.243 -1.224 
Rio de Janeiro -8.086 -7.639 -5.969 -7.368 -5.874 -5.790 -7.179 -7.262 -7.038 
São Paulo -23.567 -22.355 -17.273 -21.227 -16.707 -16.455 -20.483 -20.456 -20.048 
Paraná -4.849 -4.475 -3.401 -4.136 -3.221 -3.161 -3.912 -3.879 -3.821 
Santa Catarina -3.493 -3.118 -2.337 -2.811 -2.208 -2.178 -2.687 -2.664 -2.627 
Rio Grande do Sul -5.061 -4.654 -3.515 -4.270 -3.285 -3.229 -3.954 -3.992 -3.897 
Mato Grosso do Sul -1.046 -954 -719 -881 -694 -685 -856 -864 -840 
Mato Grosso -1.326 -1.215 -941 -1.148 -904 -888 -1.110 -1.108 -1.088 
Goiás -2.079 -1.884 -1.421 -1.752 -1.346 -1.317 -1.610 -1.599 -1.581 
Distrito Federal -1.892 -1.742 -1.346 -1.673 -1.312 -1.284 -1.575 -1.576 -1.550 

          

Brasil -73.808 -69.095 -53.318 -65.517 -51.647 -50.845 -63.147 -63.433 -62.290 
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Tabela A2. Setores de atividade da modelagem econômica 

Setor Descrição 

1 Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita 

2 Pecuária, inclusive o apoio à pecuária 

3 Produção florestal; pesca e aquicultura 

4 Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos 

5 Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio 

6 Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração 

7 Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos 

8 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca 

9 Fabricação e refino de açúcar 

10 Outros produtos alimentares 

11 Fabricação de bebidas 

12 Fabricação de produtos do fumo 

13 Fabricação de produtos têxteis 

14 Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 

15 Fabricação de calçados e de artefatos de couro 

16 Fabricação de produtos da madeira 

17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 

18 Impressão e reprodução de gravações 

19 Refino de petróleo e coquerias 

20 Fabricação de biocombustíveis 

21 Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros 

22 Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos 

23 Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal 

24 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 

25 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 

26 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 

27 Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura 

28 Metalurgia de metais não-ferosos e a fundição de metais 

29 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 

30 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 

31 Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 

32 Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 

33 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças 

34 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 

35 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 

36 Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 

37 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 

38 Energia elétrica, gás natural e outras utilidades 

39 Água, esgoto e gestão de resíduos 

40 Construção 

41 Comércio por atacado e a varejo 

42 Transporte terrestre 

43 Transporte aquaviário 

44 Transporte aéreo 

45 Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio 
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Tabela A2. Setores de atividade da modelagem econômica (cont.) 

Setor Descrição 

46 Alojamento 

47 Alimentação 

48 Edição e edição integrada à impressão 

49 Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagem 

50 Telecomunicações 

51 Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação 

52 Intermediação financeira, seguros e previdência complementar 

53 Atividades imobiliárias 

54 Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas  

55 Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D 

56 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 

57 Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual 

58 Outras atividades administrativas e serviços complementares 

59 Atividades de vigilância, segurança e investigação 

60 Administração pública, defesa e seguridade social 

61 Educação pública 

62 Educação privada 

63 Saúde pública 

64 Saúde privada 

65 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 

66 Organizações associativas e outros serviços pessoais 

67 Serviços domésticos 

 


