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1. SUMÁRIO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE 

COVID-19 ADOTADAS NO BRASIL 

1.1. POLÍTICAS DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA COVID-19: O CASO 

INTERNACIONAL 

A crise sanitária desencadeada pelo vírus Sars-COV-2 (causador da Covid-19) 

desencadeou uma severa recessão econômica mundial. Desde o início de 2020, a crise foi 

transmitida para as economias por diversos canais. Pelo lado da oferta, pode ser destacada 

a redução da oferta e da produtividade do trabalho, além da interrupção dos fluxos de 

comércio entre setores e regiões, afetando, assim, as cadeias produtivas. Pelo lado da 

demanda, observou-se que a redução da renda aliada ao isolamento social afetou 

sobremaneira o consumo das famílias. Soma-se a isso, o impacto negativo no comércio 

exterior e a queda do investimento privado em decorrência da diminuição da rentabilidade 

(AMIRANTO, MAGALHÃES e SILVA, 2020). 

Não obstante aos impactos econômicos causados pelas medidas de contenção do Sars-

COV-2, a literatura sobre as grandes pandemias que assolaram o mundo, desde a crise 

espanhola (1918-1920), aponta que as nações que optaram pelo severo isolamento social 

tiveram recuperação mais rápida de suas economias (SILBER, 2020). De acordo com o 

Relatório de Perspectivas Econômicas Mundiais do International Monetary Fund - IMF 

(2021a), os países precisam adotar políticas econômicas eficazes para lidar com esse novo 

desafio, com a disponibilização de recursos para os sistemas de saúde e demais setores, o 

que aponta para a expansão dos gastos públicos. 

Além disso, o relatório também sinaliza que, embora o início da vacinação em 2021 tenha 

representado um importante passo para a recuperação, é preciso se atentar para as novas 

ondas de contaminação nesse período de início da imunização, haja vista, sobretudo, as 

novas variantes do vírus. Desta maneira, para evitar maiores danos econômicos e sociais, 

os países buscam adotar medidas de redução dos impactos causados pelo vírus. Dentre 

elas, de modo geral, destacam-se a ampliação do gasto público no setor de saúde, 

aprovação de recursos para programas de transferência de renda e a concessão de créditos 
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para famílias e empresas. A seguir, serão descritas as principais políticas econômicas 

adotadas por países desde 2020.  

Nos EUA, o governo adotou medidas mais expressivas em dezembro de 2020, quando 

aprovou o segundo pacote de medidas para conter a crise do Coronavírus. Com um valor 

de US$ 877 bilhões (aproximadamente 4,5% do PIB), o orçamento permitiu a concessão 

de benefícios para desempregados e o estímulo financeiro para os indivíduos no país e a 

designação de recursos para hospitais, vacinas e pesquisas científicas. Também ocorreu 

o desconto de impostos para pessoas físicas e a expansão do seguro-desemprego; e a 

ampliação de crédito para as empresas. Adicionalmente, o governo realizou a compra de 

títulos públicos e a consequente redução da taxa de juros federais, dentre outras medidas 

para facilitar o crédito para as empresas e famílias durante o período pandêmico (IMF, 

2021b). 

Em fevereiro de 2021, o governo norte-americano anunciou uma terceira proposta de 

estímulo financeiro para o país, que pretende conter o avanço da doença e a consequente 

recessão econômica. O pacote de US $1,9 trilhão, que já foi aprovado no Congresso, 

segue para votação no senado. A proposta inicial objetiva destinar US$ 415 bilhões para 

vacinação contra a covid-19 e a contenção do vírus; cerca de US $ 1 trilhão destinado às 

famílias, o que permitiria a ampliação do valor dos cheques destinados aos indivíduos de 

US$ 600 para US$ 1,4 mil; e aproximadamente US$ 440 bilhões para as pequenas 

empresas e comunidades que foram atingidas na pandemia (US WHITE HOUSE, 2021).  

No Reino Unido, as medidas para mitigar os impactos da crise do SARS-CoV-2 incluíram 

a ampliação de recursos para financiar o Serviço Nacional de Saúde (NHS, sigla em 

inglês), demais instituições públicas e de caridade (£ 48,5 bilhões); inserção de £ 29 

bilhões na economia para auxiliar as empresas de todos os portes (isenções fiscais, 

subsídios para as empresas dos setores mais afetados etc); ampliação e fortalecimento da 

rede de segurança social (em £ 8 bilhões); pagamento de créditos fiscais e tributários para 

trabalhadores, apoio aos trabalhadores autônomos, dentre outras providências (IMF, 

2021b). 

De acordo com o governo, desde março de 2020, foram despendidos cerca de £ 280 

bilhões para apoiar as empresas, o emprego dos trabalhadores e os serviços públicos em 
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todo o Reino Unido1. Recentemente, no início de março de 2021, o chanceler britânico 

anunciou um plano de £ 65 bilhões com a definição de um cronograma para a recuperação 

econômica, destacando 3 pontos: o primeiro diz respeito às medidas de auxílio para as 

empresas e famílias, a exemplo da extensão do prazo de apoio aos autônomos (com o 

Esquema de Apoio à Renda de Trabalho Autônomo) e do prazo de redução do IVA para 

alguns setores, como o de turismo e hospitalidade (UK GOVERNMENT, 2021).  

O segundo ponto diz respeito à estabilização das finanças públicas. Para tanto, enfatizou 

a necessidade de elevar os tributos sobre a renda, o seguro nacional ou o IVA. Com isso, 

o Reino Unido se torna um dos primeiros países a delinear como os enormes gastos 

públicos para mitigação dos impactos da covid-19 serão financiados. O terceiro, por sua 

vez, aponta para a retomada do crescimento liderado por investimentos, sobretudo na área 

de infraestrutura, habilidades e inovação (UK GOVERNMENT, 2021). 

Já na Alemanha, maior economia da Europa, o governo aprovou dois orçamentos 

complementares para enfrentar a crise do Coronavírus. O primeiro, aprovado em março 

de 2020, foi de € 156 bilhões (correspondente a 4,9% do PIB). O recurso foi utilizado 

para cobrir gastos com saúde (equipamentos para ampliação da capacidade hospitalar, 

investimento em vacinas e P&D); preservação de empregos e da renda dos trabalhadores, 

além da ampliação dos benefícios para creches e pagamento de bônus para as crianças, a 

fim de; facilitar o acesso à renda básica para os trabalhadores autônomos; subsídios para 

proprietários de pequenas empresas; extensão do seguro-desemprego (IMF, 2021b). 

O segundo pacote financeiro, aprovado em junho de 2020, foi de € 130 bilhões (4% do 

PIB), com o qual o governo promoveu a redução temporária da alíquota do IVA; apoio 

de renda para famílias e recursos para subsidiar as pequenas e médias empresas afetadas; 

estímulo às empresas exportadoras por meio da garantia de créditos; investimento em 

energia verde, dentre outros (UK GOVERNMENT, 2021; IMF, 2021b). 

                                                 

1 Para mais informações sobre as medidas adotadas até o momento, acessar: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938052
/SR20_Web_Accessible.pdf 
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Na Argentina, após os primeiros casos de covid-19 em território argentino, as autoridades 

locais tomaram medidas extensivas na busca da contenção ao vírus. Foram adotados 

fechamentos de fronteiras, uma quarentena prolongada a partir de 20 março, com uma 

sucessão de aberturas graduais e novos fechamentos devido ao aumento de novos casos 

de infecções. Tais ações levaram a uma diminuição das atividades econômicas e a 

necessidade de apoio governamental às famílias e empresas, além de um aumento na 

demanda por investimentos na área de saúde (IMF, 2021b). 

Do ponto de vista fiscal, as medidas custaram cerca de 6% do PIB e concentraram-se no 

aumento de gastos com saúde, no apoio aos grupos vulneráveis, subsídios e isenção de 

contribuições aos setores mais afetados, garantia de crédito a pequenas e médias empresas 

para a produção de alimentos e insumos básicos. Na área de assistência social, foram 

ampliados programas de auxílio a famílias com filhos, além da criação da renda familiar 

de emergência, primeiro pago em abril e depois renovado em junho, foram também 

distribuídos vale alimentação e adoção de políticas com o intuito de garantir o 

abastecimento e evitar a prática de preços abusivos a produtos da cesta básica. Políticas 

de apoio aos trabalhadores foram tomadas, como licença médica remunerada, além de 

bônus para quem recebe aposentadoria mínima. Quanto ao mercado de trabalho, subsídios 

salariais foram pagos diretamente para trabalhadores formais de empresas inscritas no 

programa governamental Asistencia al Trabajo y la Producción – ATP (GENTILINI et 

al., 2020).  

Medidas adotadas do ponto de vista monetário foram adotadas para facilitar e garantir o 

crédito às famílias e pequenas e médias empresas, foram reduzidos os requisitos de 

reservas de empréstimos bancários, além de flexibilização temporária de regras de 

classificação bancárias, postergando os prazos para inadimplência e ofertando crédito a 

empresas inadimplentes. Quanto à taxa de câmbio, desde 2019 já havia regras restritivas 

de fluxo de capital, tais regras ajudaram a limitar a saída de capitais durante a pandemia, 

além disso a taxa de câmbio depreciou em 40% em relação ao dólar desde o início de 

março (IMF, 2021b).   

Já para o México, os primeiros casos de covid-19 ocorreram desde fevereiro de 2020. 

Assim como nos demais países, o governo adotou medidas no intuito de atrasar a 
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propagação do vírus estimulando o distanciamento social, restringindo viagens e 

fechando escolas e estabelecimentos não essenciais, além do aumento das despesas com 

saúde. Os maiores impactos na economia mexicana se deveram pela redução das suas 

exportações, as consequências das medidas de bloqueio, além da fuga de capitais de não 

residentes ((IMF, 2021b).  

Do ponto de vista fiscal, as principais medidas adotadas pelo governo mexicano estão nos 

investimentos e na disposição de recursos financeiros para a área da saúde, apoio a 

famílias e empresas, além de impulsionamento de crédito para garantir o bom 

funcionamento de mercados financeiros. Na área da assistência social, foram antecipados 

pagamentos de pensões sociais, de pagamentos de bolsas de ensino fundamental e médio. 

Há de se ressaltar, que diferentemente de outros países, não houve nenhum programa de 

transferência de renda emergencial no México. Quanto a seguros sociais, estabeleceu-se 

um fundo de emergência para cobrir a hipoteca de trabalhadores formais. Em relação ao 

mercado de trabalho, forma concedidos empréstimos com reembolso para pequenas e 

médias empresas, além de disponibilização de crédito habitacional para funcionários com 

taxas de juros diferenciadas (GENTILINI et al., 2020). 

As medidas monetárias adotadas pelo banco central mexicano se deram na diminuição de 

taxas em 275 pontos, redução do depósito regulatório em 15%, concessão de linhas de 

crédito para pequenas, médias empresas e pessoas afetadas pelas medidas de contenção 

do vírus, além de estratégias para aumentar a liquidez nos mercados financeiros (FMI, 

2021).  

No Chile, as medidas adotadas no enfrentamento da pandemia após os primeiros casos 

foram as de declaração do estado de catástrofe, que perdura até março de 2021, 

fechamento de escolas, toques de recolher, restrições a viagens, além de medidas a fim 

de dar suporte a famílias e empresas. Outro ponto relevante a ser comentado em relação 

ao Chile, é a sua bem-sucedida campanha de vacinação, garantindo doses de diversos 

laboratórios e tendo um dos melhores índices de vacinação per capita no mundo (IMF, 

2021b).  

As medidas fiscais adotadas se deram no sentido de ampliar gastos com a saúde pública, 

aumento de benefícios e subsídios ao emprego, aumento de liquidez para empresas e 
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médias empresas, além de aceleração nos desembolsos de contratos públicos. Na área da 

assistência social, o governo introduziu o programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 

destinado aos trabalhadores informais, os valores dependem do tamanho da família e de 

suas condições de vulnerabilidade, além de pagamentos de bônus no final do ano para os 

contemplados pelo IFE. Também foram entregues cestas básicas e foram disponibilizados 

alimentos em escolas. Em relação aos seguros sociais, foram destinadas licenças 

remuneradas aos trabalhadores que precisam permanecer em casa por motivos de 

emergência. Quanto ao mercado de trabalho, foram criadas leis que protegem a 

estabilidade da renda e dos empregos para trabalhadores que não podem prestar seus 

serviços ou devem alterar seus horários. Foram também garantidos pacotes fiscais com o 

intuito de garantir o financiamento de empresas, apoio a classe média na questão de 

atrasos de hipotecas e subsídios para aluguéis, além de aprovação de lei que permitia 

retiradas de fundos de pensão (GENTILINI et al., 2020). 

As principais políticas monetárias adotadas pelo banco central chileno dizem respeito aos 

cortes nas taxas de juros, novas linhas para financiamento de bancos condicionada ao 

aumento de crédito, além de medidas em geral para apoiar a liquidez e o crédito para 

famílias e empresas (IMF, 2021b). 

Já na Colômbia, o governo decretou estado de emergência em 17 de março. Logo após, 

medidas foram tomadas na intenção de conter o vírus, quarentenas foram adotadas e 

fechamentos de serviços não essenciais. A quarentena teve fim no mês de agosto e viagens 

aéreas foram retomadas em setembro. Contudo, com uma aceleração nos casos, em 

janeiro foram anunciados toques de recolher nas cidades com os sistemas de saúde mais 

saturados (IMF, 2021b). 

As medidas fiscais adotadas mais importantes consistem na criação de um Fundo 

Nacional de Mitigação de Emergência, custando cerca de 3% do PIB, sendo financiado 

por fundos regionais e pela emissão de títulos domésticos. Houve também incrementos 

no orçamento na área de saúde para compra de testes e vacinas e na contratação de 

profissionais. Na assistência social, dois programas pagaram benefícios para 

complementar a renda dos mais vulneráveis à pandemia, o Familias em Accion para 2,6 

milhões de famílias e o Jovenes em Accion para 204 mil pessoas, além da antecipação do 
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reembolso do IVA para as famílias mais pobres. Outros programas também foram 

instituídos, como o Renda Solidária, destinado para trabalhadores informais e suas 

famílias, com 3 milhões de famílias beneficiadas que se estenderam até dezembro de 

2020. Também foram pagos adicionais aos que recebem pensões sociais e distribuição de 

cestas básicas e provisão de alimentos às crianças em idade escolar. Foram 

disponibilizados também valores extras aos seguros-desemprego de pessoas que 

perderam o emprego graças a pandemia, mas também um subsídio de meio salário-

mínimo por trabalhador as empresas com queda de mais de 20% das receitas (GENTILINI 

et al., 2020). 

Quanto às políticas monetárias, foram cortados 250 pontos base da taxa de juros e 

implementadas diversas medidas para aumentar a liquidez, redução de compulsório, 

bancos não podem aumentar a cobrança de juros sobre empréstimos, entre outras (FMI, 

2021). 

Na China, onde surgiram os primeiros casos do vírus (no início de janeiro de 2020), as 

autoridades locais decretaram medidas rígidas na intenção de controlar a propagação do 

coronavírus, com restrições à mobilidade, distanciamento social e limitações quanto a 

viagens internacionais. Com a diminuição do número de casos, a reabertura da economia 

se deu de forma gradual com a volta de escolas e o funcionamento de empresas e serviços, 

mas com cuidados e mantidos os protocolos de distanciamento. O sucesso na contenção 

da pandemia se deu por medidas rígidas de testagem e rastreamento de pessoas infectadas, 

que permitiu uma maior recuperação da economia nos três últimos trimestres do ano, com 

o PIB de 2020 tendo um crescimento de 2,3% (IMF, 2021b). 

As medidas fiscais adotadas pelo governo chinês somaram 4,8 trilhões, cerca de 4,7% do 

PIB, e focaram no controle da pandemia, produção de equipamentos médicos, 

pagamentos de seguro-desemprego, redução de impostos e isenção de contribuições para 

seguridade social. Na área da assistência social, alguns programas de transferência de 

renda foram criados a níveis locais, como na província de Hubei, em Chongqing e em 

Shenzhen. Além de suporte em dinheiro para retenção da população migrante de Wuhan. 

Quanto a seguros sociais, foram ampliados os benefícios aos desempregados, já para o 

mercado de trabalho, foram utilizados fundos de seguro-desemprego para conceder 
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subsídios salariais as empresas, além disso as firmas também ficaram isentas, entre 

fevereiro e junho de 2020, de fazer contribuições de desemprego, pensão e acidentes de 

trabalho (GENTILINI et al., 2020). 

Já quanto às principais medidas monetárias adotadas estão a injeção de liquidez no 

sistema bancário, incentivos a empréstimos a pequenas e médias empresas, prazos 

estendidos para pagamentos de empréstimos, e outras formas de flexibilização de regras 

a fim de facilitar a concessão de crédito a famílias e empresas (IMF, 2021b). 

Por último, na Índia, com o início dos casos de covid-19 no país, o governo adotou 

diversas medidas no sentido de conter o espalhamento do vírus, assim como nos demais 

países citados, houve políticas de distanciamento social e fechamento de serviços não 

essenciais. A partir de abril, foram adotadas medidas de flexibilização e relaxamentos 

graduais. Mais recentemente, foram adotadas novas medidas de contenção localizadas até 

março de 2021 em alguns estados (IMF, 2021b). 

As medidas fiscais adotadas se concentraram em maiores investimentos nas áreas de 

proteção social e saúde, medidas mais recentes, publicadas em outubro e novembro, já 

visam investimentos públicos adicionais e apoio a determinados setores prioritários. Na 

área de assistência social foram instituídos programas ou ampliado os já existentes de 

transferências de dinheiro para idosos, viúvas, deficientes, mulheres, agricultores, 

trabalhadores que perderam o emprego ou famílias de baixa renda. Foram também 

instituídas medidas de distribuição de alimentos às famílias e desconto em contas de água 

e luz em regiões do país. Sobre os seguros sociais foram prorrogados os benefícios ao 

desemprego até junho de 2021 e o adiantamento de valores para quem recebe pensões. 

Sobre o apoio às empresas foram adotadas várias ações financeiras para suporte 

econômico, principalmente as pequenas e médias, além de concessão de crédito para 

agricultores e vendedores ambulantes (GENTILINI et al, 2020). 

As principais políticas monetárias adotadas que podem ser listadas são os relaxamentos 

nas normas relacionadas a inadimplência, suporte para liquidez de curto prazo para 

estados e introdução de medidas regulatórias que promovem os fluxos de créditos para os 

setores varejistas de pequenas e médias empresas, como empréstimos sem garantias entre 

outros (IMF, 2021b). 
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1.2. POLÍTICAS DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA COVID-19 NO BRASIL 

O ano de 2020 foi marcado pelo início de uma pandemia mundial. O primeiro caso 

confirmado de Covid-19, no Brasil, foi notificado em 26 de fevereiro de 2020. A partir 

deste momento o número de casos aumentaram rapidamente e o Brasil se tornou um dos 

focos globais da pandemia (OCDE, 2020). A necessidade de isolamento social como 

medida essencial para a redução da taxa de transmissão do vírus entre a população surtiu 

efeitos diretos na atividade econômica não só brasileira, mas também em âmbito global. 

Em um primeiro momento (até maio de 2020) a pandemia trouxe um cenário de choque 

de oferta. O confinamento social levou ao fechamento de atividades como produção de 

bens de prestação de serviços como logística, turismo e comércio varejista, o que 

consequentemente também afetou o funcionamento das cadeias globais de produção 

(IPEA, 2021). Posteriormente, em um segundo momento o comportamento parcimonioso 

dos agentes diante de maiores incertezas ocorreu também um choque de demanda. Entre 

o primeiro caso em fins de fevereiro de 2020 e o mês de maio de 2020 a economia 

experenciou a sobreposição destes dois choques que induziu os agentes a um 

comportamento mais precaucional. Assim, fechamento das atividades fez com que 

ocorresse não só uma redução da capacidade de oferta como também uma redução da 

renda das famílias e do faturamento das empresas. Além disso, as firmas e as famílias 

tinham crescentes dificuldades de rolar suas dívidas nos mercados de créditos. 

Para mitigar os efeitos da conjunção destes impactos causada pelo Covid-19, o governo 

desenhou políticas contra cíclicas – sob a perspectiva fiscal buscou-se sustentar 

diretamente a demanda das famílias de menor renda bem como renúncia fiscal em favor 

das firmas, já sob a perspectiva das políticas monetárias e de crédito o governo promoveu 

redução dos juros e facilitação de crédito para as famílias e para as firmas, com destaque 

para o setor imobiliário. 

1.2.1. Políticas Econômicas: Medidas Fiscais 

As principais medidas de política fiscal elaboradas pelo governo durante a pandemia 

podem ser divididas em: Política de garantia de emprego e renda mínima aos 

trabalhadores com relação formal de emprego e aos trabalhadores em situação de 
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vulnerabilidade; Política de apoio ao setor empresarial mediante tributação e operações 

de crédito e concessão de garantias (cobertura de riscos) e Política de suporte fiscal aos 

entes federativos mediante renegociação de dívidas e transferências financeiras 

extraordinárias. 

 Política de garantia de emprego e renda mínima aos trabalhadores 

Com o intuito de preservar o emprego dos trabalhadores e garantir uma renda mínima à 

população foi desenhado o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda2 que criou o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Este 

benefício será pago aos trabalhadores com vínculo formal de emprego nas hipóteses de 

haver uma redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão 

temporária do contrato de trabalho. O salário-hora pago pela empresa permanece 

inalterado apenas a jornada de trabalho e o salário correspondente. O intuito deste 

programa foi permitir que as empresas tivessem uma maior flexibilidade para reduzir 

temporariamente as suas despesas evitando, portanto, demissão do pessoal por conta da 

contração da demanda e do fluxo de caixa.  

A outra política pública desenhada pelo governo federal foi a de garantia de uma renda 

mínima aos trabalhadores sem emprego formal e com maior grau de vulnerabilidade. Para 

este público foi instituído o Auxílio Emergencial com duração total de 6 meses, sendo as 

3 primeiras parcelas de R$ 600 e depois postergado com mais 3 parcelas de R$ 300,00. 

Este auxílio pode ser pago para até dois membros da família e no caso de mulher 

provedora da família monoparental poderia receber duas cotas. Para o recebimento do 

Auxílio Emergencial as pessoas tinham que atender aos seguintes requisitos:  

i) Ser maior de idade (salvo os casos de mães adolescentes);  

ii) Ter renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo (SM) (R$ 522,50) 

ou renda familiar mensal total de até três SMs (R$ 3.135,00);  

iii) Ter recebido em 2018 rendimentos tributáveis inferiores a R$ 28.559,70; 

                                                 

2 Este benefício não será concedido aos trabalhadores que atuam no setor público, em empresas estatais e 
sociedades de economia mista e em organismos internacionais 
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iv) Não possuir rendimento decorrente de benefício previdenciário, assistencial, 

seguro-desemprego e não estar vinculada a programas de transferência de renda 

do governo federal;  

v) Exercer atividade na condição de microempreendedor individual, trabalhador 

autônomo, informal ou desempregado;  

vi) Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) até 20 de 

março de 2020. 

O Auxílio Emergencial expirou em dezembro de 2020, no entanto, o governo federal 

aprovou, no dia 4 de março de 2021, um novo Auxílio Emergencial, estimado entre R$ 

175 e R$ 375, com quota única por família.  

1.2.2. Política de apoio ao setor empresarial: tributação e crédito 

Os bancos públicos expandiram as linhas de crédito para empresas e famílias, com foco 

no apoio ao capital de giro (as linhas de crédito somam 4,5% do PIB), e o governo apoiou 

mais de 1% do PIB em linhas de crédito para PMEs e microempresas para cobrir custos 

de folha de pagamento, capital de giro e investimento. A maioria das medidas expirou no 

final de 2020 (FMI, 2021). 

No quadro a seguir, encontram-se as principais políticas de apoio às empresas. 

Quadro 2 - Políticas de Apoio às Empresas 

PROGRAMA 
TIPO DE 

OPERAÇÃO 

SETOR EMPRESARIAL FOCALIZADO 

SETOR 
CRITÉRIO DE 

CLASSIFICAÇÃO 
Programa Emergencial 

de Suporte a Empregos - 
PESE 

Oferta de Crédito 
Empresas de 
Pequeno e de 
Médio Porte 

Faturamento bruto anual 
superior a R$ 360 mil e igual 
ou inferior a R$ 10 milhões 

Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 

Porte – Pronampe 

Concessão de 
Garantias 

Microempresas e 
Empresas de 

Pequeno Porte 

Faturamento bruto anual 
igual ou inferior a R$ 4,8 

milhões de reais 

Programa Emergencial 
de Acesso ao Crédito - 

PEAC 

Concessão de 
Garantias 

Empresas de 
Pequeno e de 
Médio Porte 

Faturamento bruto anual 
superior a R$ 360 mil e igual 
ou inferior a R$ 300 milhões 

Fonte: Elaboração: Ipea (2020). 
 

O Programa Emergencial de Suporte a Empresa (PESE) foi uma concessão de crédito 

destinado exclusivamente para o financiamento da folha de pagamento da empresa 
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contratante. Como contrapartida, foi exigido que a empresa mantivesse o contrato de 

trabalho dos empregados por um período mínimo igual ao da data de contratação do 

crédito ou até dois meses após o recebimento da última parcela. Em relação ao Programa 

Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) este foi 

desenhado para a concessão de garantia em operações de crédito relativas ao capital de 

giro e a investimentos contratados por empresas junto ao sistema financeiro. Por fim, o 

Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC) foi uma política orientada à 

concessão de garantias em contratos de crédito contratados por empresas de médio porte. 

Além destes três programas mencionados anteriormente, o governo federal também 

elaborou um conjunto de políticas tributárias para o suporte empresarial ao enfrentamento 

da pandemia da Covid-19, como a redução de alíquotas (IOF E IPI) e prorrogação do 

prazo de pagamentos e de procedimentos de cobrança de dívidas tributárias. 

1.2.3. Políticas de suporte fiscal aos entes federativos 

Além das empresas e das famílias, os estados e municípios também foram impactados 

pela pandemia, em que apresentaram um desiquilíbrio nas suas finanças mediante a 

redução da arrecadação por parte destes. As principais políticas criadas para o suporte dos 

entes federativos foram: Concessão de apoio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios mediante complementação aos fundo de participação dos estados (FPE) 

e fundo de participação dos município (FPM); Suspensão temporária de pagamentos das 

dívidas contratadas entre, de um lado, a União, e de outro, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios; Suspensão temporária do pagamento das dívidas dos Municípios com a 

Previdência Social; Reestruturação das operações de crédito junto as instituições do 

sistema financeiro e organizações multilaterais de crédito e Concessão temporária de 

auxílio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

1.2.4. Política Econômica: Medidas Monetárias 

Para amenizar os impactos econômicos da pandemia do Covid-19, o Banco Central do 

Brasil reduziu as taxas básica de juros (Selic) para a mínima histórica de 2% 

Concomitante a isso, foram implementadas regulações para aumentar a liquidez do 



 

CI 5450  13 

sistema financeiro. Além do aprimoramento de metodologias e normas3 de contabilização 

dos ativos líquidos do sistema financeiro que incrementou em R$ 135 bi de liquidez do 

sistema, a autoridade monetária reduziu a alíquota do compulsório; criou um mecanismo 

para conceder empréstimos a instituições financeiras por meio de linha especial de 

liquidez que também visava dar suporte ao mercado secundário de títulos de debêntures 

de empresas não-financeiras. Além disso, o Banco Central celebrou contrato de 

cooperação com o banco central dos EUA USD 60 bilhões para eventual provisão de 

liquidez por meio de swaps cambiais. 

1.2.5. Medidas de renda adotadas pelos países e pelo Brasil 

A pandemia de Covid-19 afetou negativamente a economia em escala global. Houve 

aumento de desemprego sem precedentes em 2020, a perda de emprego global atingiu a 

marca de 114 milhões (cerca de 50% do total de horas-trabalho do mundo) em relação ao 

ano anterior (ILO, 2021). Em resposta, um dos principais instrumentos econômicos 

adotados internacionalmente é a política de transferências diretas de renda ou 

benefícios/subsídios temporários no pagamento de salários, além dos gastos e 

investimentos na área da saúde (gastos em equipamentos, capacidade hospitalar e P&D) 

(FMI, 2021). 

Gentilini et al (2020) rastrearam as medidas adotadas por países para o enfrentamento da 

pandemia. Quanto as transferências de renda, estima-se que elas representem 34% das 

medidas globais adotadas, com presença em 166 países e beneficiando cerca de 1,1 bilhão 

de pessoas, cerca de 14% da população mundial. Tais programas adotados possuem 

particularidades, 63% dos programas de transferência de renda foram criados durante a 

pandemia, já outros apenas aumentaram seus repasses de programas já existentes e o 

                                                 

3 Aperfeiçoamento no cálculo do LCR (do Índice de Liquidez de Curto Prazo) que resultaram num 
incremento de R$ 135 bi na liquidez disponível no SF; readequação das normas de captação bancária 
mediante emissão de Depósitos a Prazo com Garantias Especiais (DPGE); além disso o BC criou alterou 
os requisitos de capital para pequenas empresas e permitiu que os bancos reduzissem as provisões para 
passivos contingentes, desde que os fundos fossem emprestados a pequenas e médias empresas 
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alcance da população destinada, sendo estes últimos, com cadastros sociais já existentes, 

mais bem-sucedidos no aumento da proteção social. 

Quanto a duração, a média dos programas são por volta de 3,3 meses. Já quanto a 

cobertura, alguns países adotaram benefícios universais para toda a população, porém a 

maioria dos programas visam atender as populações mais vulneráveis e mais atingidas 

pelos decréscimos da renda. Quanto as quantias destinadas, estas variam de acordo com 

os níveis de renda dos países, em média sendo de 32% do PIB mensal per capita, variando 

de 23% para países de renda média alta e chegando a 86% para países com baixa renda.  

Também são amplas as modalidades de financiamentos de tais políticas. Para uma 

amostra de 31 países, 32% recorreram apenas a fontes domésticas (redefinição das 

prioridades do orçamento e endividamento interno, entre outras), 19% dependeram 

exclusivamente de recursos externos, e 49% de fontes mistas (GENTILINI et al, 2020). 

Algumas políticas adotadas são descritas a seguir: 

No Canadá, os trabalhadores que perderam a renda devido a Covid-19 e que atendessem 

aos critérios do programa emergencial poderiam receber um benefício de $500 semanal 

por até 26 semanas. No Reino Unido, os funcionários dispensados ou com carga horária 

reduzida devido ao Coronavírus podem receber 80% do seu salário normal, no valor 

máximo de até 2.500 libras por mês. Na Itália, uma série de medidas para apoiar as 

famílias foram implementadas tais como renda emergencial para as famílias mais 

precárias, benefícios aos pais trabalhadores, suspensão de impostos e seguridade social, 

entre outros. Na Espanha, agravamento da pobreza causado pela pandemia de Covid-19 

acelerou a implementação do “Ingreso Mínimo Vital”, uma política social que visa 

assegurar uma renda mínima de 462 a 1.015 euros por mês às famílias mais pobres. Nos 

Estados Unidos, o governo norte americano pagou US$ 1.200 por pessoa e adicionais de 

US$ 500 por criança para o indivíduo com rendimento anual de até US$ 75 mil. Quem 

possui rendimento anual acima de US$ 75 mil e até US$ 99 mil recebeu um auxílio 

proporcionalmente menor. O pagamento da segunda parcela foi reduzido pela metade e, 

em 2021, há previsão do pagamento da terceira parcela. 
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Enquanto a maioria dos países optaram por beneficiar famílias de baixa renda, o Japão 

adotou uma renda básica universal, ainda que temporária. O governo japonês pagou uma 

parcela de 100 mil ienes (aproximadamente US$ 950) a cada residente do país. Todos os 

cidadãos tiveram direito ao benefício independentemente da nacionalidade, idade, renda, 

tamanho da família e emprego.  

Na América Latina, segundo Cepal, 23 países aplicaram política de transferência de renda 

no período de pandemia de Covid-19. A Argentina criou um programa emergencial 

“Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE), o pagamento de um bônus de 10 mil pesos 

argentinos destinado a trabalhadores informais ou desempregados entre 18 e 65 anos que 

não possuem aposentadorias, pensões ou algum outro tipo de renda fixa. Inicialmente o 

benefício era parcela única, mas foi prorrogado duas vezes. O Chile também implementou 

o programa IFE, o valor do auxílio emergencial foi de 100 mil pesos chilenos para ajudar 

financeiramente as famílias que recebem renda informal ou formal insuficiente devido 

aos efeitos da pandemia. No Peru, o governo elaborou medida emergencial “Bono 

Familiar Universal”, um subsídio no valor de 760 soles para famílias em situações de 

pobreza ou extrema pobreza. Em 2021 iniciou novo pagamento do subsídio no valor de 

600 soles. Apesar desses esforços, a América Latina ainda está longe de garantir renda 

mínima para proteger as famílias pobres e vulneráveis, e uma possível solução seria 

Renda Básica Temporária (MOLINA e ORTIZ-JUAREZ, 2020). 

No Brasil, além do benefício dos programas de transferência de renda como o Bolsa 

Família, o auxílio de renda emergencial foi aprovado pelo Congresso Nacional em março 

e sancionada pelo Planalto em abril. Os elegíveis foram trabalhadores informais, 

autônomos, trabalhadores temporários, microempreendedores individuais. O auxílio 

emergencial pago foi de R$ 600 por três meses, depois houve prorrogação até dezembro 

no valor de R$ 300. Em 2021, está em curso a nova prorrogação do benefício por mais 4 

meses. Os detalhes ainda estão em discussão. 
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