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1. Introdução  

A pandemia de COVID-19 afetou negativamente a economia em escala global. Houve aumento de desemprego 

sem precedentes em 2020, de modo que 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. Em relação 

às transferências de renda, estima-se que representem 34% das medidas globais adotadas, com presença em 166 

países, beneficiando cerca de 1,1 bilhão de pessoas, o que corresponde a cerca de 14% da população mundial. 

Os programas adotados possuem particularidades: 63% dos programas de transferência de renda foram criados 

durante a pandemia, enquanto os demais representaram aumento de repasses e do alcance da população 

beneficiada de programas já existentes. De forma geral, estes últimos, com cadastros sociais já existentes, foram 

mais bem sucedidos no aumento da proteção social (GENTILINI ET AL, 2020). 

Em relação à duração, o tempo médio dos programas de transferência situou-se em torno de 3,3 meses. Já quanto 

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

programas visaram atender as populações mais vulneráveis e mais atingidas pela redução da renda em 
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decorrência da pandemia. As quantias destinadas das transferências variaram de acordo com os níveis de renda 

dos países: variou de 23% do PIB mensal per capita para países de renda média alta a 86% para países de baixa 

renda, com média de 32% do PIB mensal per capita (GENTILINI et al, 2020).  

Também são amplas as modalidades de financiamentos dessas políticas entre os países. 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 de enfrentamento focalizadas nas famílias que foram adotadas em 2020 são descritas a seguir: 

No Canadá, os trabalhadores que perderam a renda devido à COVID-19 e que estavam dentro dos critérios de 

elegibilidade 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 à pandemia 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. 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 possuía 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. 

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 Espanha, a medida de enfrentamento não foi apenas emergencial. O 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. 

Na América Latina, segundo CEPAL (2020), 23 países aplicaram políticas de transferência de renda no período 

de pandemia de COVID-19. A Argentina criou um programa emergencial “Ingreso Familiar de Emergencia” 

(IFE), que consistia no pagamento de um bônus de 10 mil pesos argentinos destinados à trabalhadores informais 

ou desempregados entre 18 e 65 anos que não possuíam 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, sendo que o valor do auxílio emergencial foi de 100 mil pesos chilenos para ajudar 

financeiramente as famílias que recebiam renda informal ou mesmo formal, desde que insuficiente devido aos 

efeitos da pandemia. No Peru, o governo elaborou a medida emergencial “Bono Familiar Universal”, um 



 

 

3 
 

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, de modo que uma Renda Básica 

Temporária tem sido recorrentemente debatida (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 desempregados que não estavam recebendo seguro-desemprego, trabalhadores informais, autônomos, 

trabalhadores temporários e microempreendedores individuais. O auxílio emergencial pago foi de R$ 600 por 

seis meses, tendo sido prorrogado por mais três meses (até dezembro de 2020) no valor de R$ 300. Em 2020 

foram gastos mais de R$ 291 bilhões com o auxílio, financiados com endividamento público. Em 2021, após 3 

meses suspenso, foi reinserido por mais 4 meses, desde abril, no entanto, em valor mais baixo (em média R$ 

230) e sem possibilidade de inclusão de novos beneficiários. 

O objetivo deste estudo é avaliar o impacto do auxílio emergencial nas famílias e na economia brasileira em 

2020 a partir de um modelo de equilíbrio geral computável, de modo a averiguar a capacidade que o programa 

exerceu em termos da mitigação dos impactos da crise econômica causada pela pandemia. Isto é, objetiva-se 

avaliar se os impactos do auxílio emergencial em 2020 exerceram, além da redução da vulnerabilidade social 

das famílias e do incentivo ao isolamento social - que configuravam os objetivos das transferências, efeitos de 

uma política fiscal contracíclica.  

2. Modelo e estratégia de simulação 

2.1. Descrição do modelo, procedimentos e base de dados 

 

Para cumprir com o objetivo desse estudo foi realizada uma simulação do impacto do auxílio emergencial em 

2020 e no longo-prazo. Nas simulações utilizamos o modelo BRIGHT (Brazilian Social Accounting – General 

Equilibrium Model for Income Generation, Households and Transfers), desenvolvido e apresentado em Cardoso 

(2020).  

A base de dados do modelo BRIGHT foi atualizada para o ano de 2015. Originalmente, o BRIGHT (Cardoso, 

2020) tinha ano base em 2008. Sua atualização era necessária para cumprir com os objetivos do estudo, já que 

uma nova Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, uma das principais bases de dados do modelo, foi 

divulgada em 2020. A atualização do modelo envolveu levantamento de uma série de dados de diferentes bases: 

Matriz Insumo Produto de 2015 do Sistema de Contas Nacionais do IBGE, Contas Econômicas Integradas do 

Sistema de Contas Nacionais do IBGE, Matriz de Contabilidade Social (LATES, 2020) divulgada pelo grupo 
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de pesquisa Lates da UFJF e os microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017-2018 divulgada 

pelo IBGE .  

O modelo BRIGHT conta com diversos elementos que o tornam adequado às análises dos impactos de 

transferências de renda às famílias, neste caso específico o programa de Renda Básica Emergencial, e aos temas 

relacionados à distribuição de renda. Trata-se de um modelo EGC multiproduto com elementos de dinâmica 

recursiva (backward looking), calibrado a partir de uma Matriz de Contabilidade Social com 11 famílias 

representativas definidas por classes de renda. Essa matriz reúne dados provenientes da matriz de Insumo 

Produto, das Tabelas de Recursos e Usos e das Contas Econômicas Integradas do Sistema de Contas Nacionais 

(IBGE, 2015) e da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2017-2018 (IBGE, 2014)7. É um modelo com 

ano base em 2015, especialmente estruturado para interconectar os fluxos de renda entre os setores produtivos, 

as 11 famílias e os demais setores institucionais (Governo, Empresas, Resto do Mundo) da economia brasileira. 

Especificamente, pode-se enumerar algumas das inovações incorporadas ao BRIGHT que são importantes neste 

trabalho: i) o modelo caracteriza a renda por todas as suas fontes para os diversos setores institucionais. Além 

da apropriação de salários pelas famílias, o modelo conta com a distribuição do EOB entre Famílias (por suas 

10 classes), Empresas e Governo e adiciona a renda proveniente de transferências institucionais, entre essas as 

transferências do Governo; ii) na apropriação dos rendimentos do trabalho pelas famílias, o modelo atrela os 

salários pagos por cada setor produtivo ao tipo de família, definidas por classe de renda (usualmente, modelos 

EGC não fazem essa distinção), o que possibilita captar impactos de mudanças estruturais na distribuição 

pessoal da renda; iii) detalha o uso da renda dos diversos setores institucionais. Além do gasto em consumo com 

bens e serviços domésticos e importados pelas Famílias e Governo, e o consequente pagamento de impostos 

indiretos, já usual em modelos EGC, detalham-se os demais dispêndios, como as transferências aos demais 

agentes e o pagamento de impostos diretos sobre a renda; iv) o Consumo das famílias passa a ser função da 

renda disponível. Usualmente, essa relação é tomada como implícita no fechamento dos modelos EGC, no 

BRIGHT insere-se uma função de consumo que liga diretamente o consumo à renda disponível; v) o Consumo 

do Governo pode ser endógeno, em função da receita total com impostos diretos e indiretos (usualmente, 

modelos EGC assumem gasto do Governo exógeno, seguindo o consumo das Famílias ou as variações do PIB).  

No modelo ainda são detalhados 3 fatores produtivos primários (terra, trabalho e capital), 2 setores de margens 

(Comércio e Transportes), importações por produto para cada um dos 55 setores e componentes da demanda 

final, impostos indiretos (desagregados em IPI, ICMS e Outras taxas e subsídios) e sobre produção (dois tipos: 

 
7 Maiores informações sobre a MCS utilizada na calibração do modelo BRIGHT podem ser encontradas em Cardoso (2016; 

2020). A Matriz construída por esta autora partiu da Matriz de Contabilidade Social e Financeira (MCS-F) desenvolvida 

por Burkowsky, Perobelli e Perobelli (2014), sendo que Cardoso (2016; 2020) insere detalhamento do setor institucional 

Famílias por 10 classes de renda.  
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sobre produção e outros custos e subsídios), além de impostos diretos (impostos sobre renda e patrimônio pagos 

pelas famílias e empresas).  

O BRIGHT segue a tradição australiana em modelos EGC e foi construído com base nas estruturas teóricas dos 

modelos BRIDGE (DOMINGUES et al., 2014) e PHILGEM (CORONG e HORRIDGE, 2012; CORONG e 

HORRIDGE, 2014). Ambos são modelos do tipo Johansen, formulados como um sistema de equações 

linearizadas e solucionadas pelo software GEMPACK (HARRISON E PEARSON, 1994), o qual permite 

acessar as soluções como taxas de crescimento. A especificação aplicada do modelo é composta por blocos de 

equações que determinam relações de oferta e demanda, derivadas de hipóteses de otimização e condições de 

equilíbrio de mercado (market clearing). Esses dois modelos apresentam, todavia, uma importante diferença: 

Enquanto o BRIDGE segue a estrutura original do ORANIG e MONASH (incorpora dinâmica recursiva), o 

PHILGEM representa uma extensão do ORANIG, uma vez que inova ao incorporar múltiplas famílias e 

equações adicionais que permitem o uso de uma detalhada Matriz de Contabilidade Social (MCS) ao invés de 

uma Matriz de Insumo Produto (IP). Desse modo, o BRIGHT parte da estrutura teórica do BRIDGE para a 

calibração do modelo a partir da matriz IP, mas conecta ao mesmo, com algumas adaptações, a extensão do 

PHILGEM, que permitiu a incorporação dos fluxos adicionais da MCS com múltiplas famílias. 

O modelo possui equações específicas para os vários agregados nacionais, como emprego, PIB, balança 

comercial e índices de preços. Além disso, o modelo é dinâmico e recursivo, cujas oscilações no investimento 

e capital acompanham mecanismos de acumulação e conexões intersetoriais com mecanismos deterministas 

pré-estabelecidos relacionados à depreciação e taxas de retorno. O mercado de trabalho também se ajusta de 

forma defasada dado o desvio entre emprego efetivo e emprego tendencial, definido a partir de um cenário 

demográfico de longo prazo. 

A demanda familiar, de cada família representativa, é especificada a partir de funções de utilidade não-

homotéticas Stone-Geary (PETER et al., 1996). Essa especificação divide o consumo dos bens e serviços em 

parcelas de “luxo” e “subsistência”, reservando uma parcela fixa do gasto em subsistência e uma parcela residual 

em “gasto de luxo”, o que permite que modificações na renda causem modificações diferenciadas no consumo 

dos produtos, daí seu caráter não-homotético. Na composição do consumo do produto entre doméstico e 

importado, utilizam-se funções de elasticidade de substituição constante (CES), com base em elasticidades de 

Armington.  

Uma característica distinta do modelo BRIGHT que atende aos requisitos para sua aplicação à temática deste 

trabalho é a especificação dos dispêndios familiares, tanto do consumo das famílias como demais despesas, e 

dos rendimentos em suas diversas fontes, por 11 grupos de classes de renda. Os dados para essa especificação 

são provenientes da combinação de dados do Sistema de Contas Nacionais (SCN) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) com informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2017-2018, 
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também do IBGE, mantendo a consistência do SCN. A tipologia das 11 classes de renda segundo faixas de 

salário mínimo pode ser visualizada na Tabela 1.  

Tabela 1: Tipologia das Famílias segundo faixas de renda em termos de salário mínimo (s.m) 

Famílias Faixas salariais 

H1  0-1 s.m. 

H2  1-2 s.m. 

H3  2-3 s.m. 

H4 3-5 s.m. 

H5  5-6 s.m. 

H6  6-8 s.m. 

H7  8-10 s.m. 

H8  10-15 s.m. 

H9  15-20 s.m. 

H10  20-30 s.m. 

H11  Acima de 30 s.m. 

Fonte: Elaboração própria. 

Além disso, o modelo também identifica a estrutura de consumo, as rendas de capital, do trabalho e de 

transferências (tanto do Governo como demais setores institucionais) recebidas por cada grupo familiar. Para a 

renda do trabalho, essa identificação por grupo familiar é setorial. Assim, modificações nas fontes de renda e 

na estrutura produtiva geram modificações na distribuição de renda entre as classes.  

Importante para este trabalho são as transferências do Governo para as famílias, base para a simulação da 

política de transferência de renda. A Tabela 2 exibe a distribuição das transferências do Governo para as famílias 

entre as classes de renda no modelo. O valor total dessas transferências é consistente com a informação das 

Contas Econômicas Integradas do Sistema de Contas Nacionais do IBGE, que é a base da MCS sob a qual o 

modelo EGC é construído. As transferências do Governo para as famílias são compostas por: Aposentadorias e 

pensões do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), Aposentadorias e pensões do Regime Próprio da 

Previdência Pública (RPPS), transferências do programa Bolsa Família, Transferências do Programa de 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Outras transferências. Dado o elevado peso da Previdência nessas 
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transferências, grande parte está concentrada nas classes do meio e da extremidade superior da estrutura 

distributiva. 

Tabela 2: Distribuição das transferências do Governo para as famílias entre as classes de renda no Brasil 

(valores de 2015). 

  
Transferências 

em R$ milhões 

Participação de 

cada classe no 

total transferido 

(em %) 

H1 4.591 0,38% 

H2 67.071 5,57% 

H3 125.856 10,45% 

H4 209.476 17,39% 

H5 77.474 6,43% 

H6 134.447 11,16% 

H7 88.789 7,37% 

H8 146.054 12,13% 

H9 88.090 7,31% 

H10 87.050 7,23% 

H11 175.395 14,56% 

Total 1.204.293 100,00% 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados do modelo BRIGHT. 

2.2. Estratégia de simulação  

 

i)  Cenário base 

 

Na operacionalização do modelo, primeiramente, definimos um cenário base anual, de 2016 a 2040 (2015 é o 

ano base do modelo).  O cenário base é composto por um cenário macroeconômico observado de 2016 a 2020, 

no qual foram coletados dados das taxas de crescimento no período para PIB, Consumo das Famílias, Gastos 

do Governo, Investimento e Exportações no IBGE. O ano de 2020, capta a crise da pandemia de Covid-19, além 

das transferências do auxílio emergencial realizadas para os grupos familiares que foram extraídas do site da 

Transparência do Governo Federal e repartidas entre as classes familiares por meio de procedimento de 

estimação via microdados da PNAD Contínua de 2019 do IBGE (o dado observado por classes de renda não 

estão disponíveis). Para o ano de 2021, o cenário base é projetado de acordo com as projeções oficiais para o 

ano. A partir de 2022, o cenário base é projetado a partir de uma taxa de crescimento real do PIB de 2,2% e 

crescimento real zero para os gastos do Governo, dado o teto de gastos, até 2027 (quando o teto de gastos poderá 

passar por revisão). A partir de 2028, por hipótese, os gastos do Governo passam a seguir a taxa de crescimento 

do PIB. Definido esse cenário, o modelo reproduz a dinâmica de todas as variáveis dependentes, como consumo, 
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renda e transferências recebidas pelas famílias, atividade setorial, preços relativos e utilização de fatores 

produtivos.  

ii) Cenário de política: Impactos de longo prazo da Renda Básica Emergencial em 2020 

 

No cenário de política, simulamos o impacto da eliminação do auxílio emergencial em 2020. Isto é, como o 

cenário base conta com as transferências do auxílio em 2020, no cenário de política eliminamos essas 

transferências no mesmo ano, de modo a obter o impacto da política na economia, isto é: o quanto a ausência 

de auxílio desvaria a economia da trajetória do cenário base. Conseguimos captar o impacto tanto no ano de 

2020, quanto nos demais anos, até 2040 (i.e., impactos de longo prazo). Vale ressaltar que a ausência do auxílio 

teria impactos imediatos, no ano em que vigorou, e de longo prazo (impactos permanentes), que são efeitos 

remanescentes dado o impacto no consumo, produção, utilização de fatores, renda e arrecadação que o auxílio 

gera. Assim, a ausência do auxílio emergencial na economia em 2020 geraria potencialmente um desvio 
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negativo na economia em relação ao cenário com o auxílio, que seria observado com mais intensidade no próprio 

ano, mas também nos demais anos, dados os efeitos permanentes.  

Para esse cenário foi necessário acessar os dados do site da transparência do Governo Federal para obter o gasto 

agregado com o auxílio em 2020 e os microdados da PNAD Contínua de 2019, de modo a obter uma estimativa 

da repartição do auxílio pelas 11 classes de renda do modelo (Tabela 3).  

A estratégia de estimativa está diretamente relacionada aos critérios divulgados pelo governo federal para 

elegibilidade ao auxílio (MDS, 2020b). O indivíduo deve atender a todos os pré-requisitos: 

i) Ser maior de 18 anos 

ii) Não ter emprego formal (não pode ter carteira assinada 

iii) Não ter benefício previdenciário ou assistencial, exceto Bolsa Família 

iv) Renda familiar de ½ até três Salários Mínimos 

v) Não ter recebido acima de R$ 28.559,70 

 Deve, também, pertencer à pelo menos um dos grupos:  

i) MEI 

ii) Contribuinte Individual do RGPS 

iii) Trabalhador informal (autônomo, desempregado) inscrito no CadÚnico ou por meio de auto 

declaração. 
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Tabela 3: Distribuição do auxílio emergencial entre as classes de renda no Brasil (valores de 2020). 

Classes de famílias 
Total 2020 (em R$ 

milhões) 

Participação do total 

recebido por cada classe no 

total transferido (em %) 

H1 70.535 24% 

H2 85.229 29% 

H3 58.779 20% 

H4 49.962 17% 

H5 20.573 7% 

H6 5.878 2% 

H7 - - 

H8 - - 

H9 - - 

H10 - - 

Total 290.956 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados do modelo da Transparência do Governo Federal e da PNAD 

Contínua 2019.  

Na nossa hipótese de simulação, o governo não acomoda essa transferência com aumento de impostos ou 

redução de seu consumo, de forma que ela repercute no aumento do déficit público ou do endividamento (o que 

não tem impacto real de médio prazo no nosso desenho de simulação). Esse desenho é compatível com o tipo 

de financiamento do auxílio emergencial, isto é, endividamento, e também com a ausência de impactos reais 

desse maior endividamento no curto prazo, visto que se trata de uma política emergencial, não permanente. 

Após 2021, as transferências do Governo para as famílias foram mantidas exógenas.  

3. Resultados  

 

Os resultados devem ser lidos como desvios que a ausência da política de Renda Básica Emergencial geraria na 

economia no ano de 2020 e, no longo prazo, em relação ao cenário base, isto é, o cenário em que o auxílio 

emergencial foi implementado. Esse tipo de cenário, chamado de simulação “histórica", nos permite avaliar o 

impacto da política implementada, exatamente por meio de sua eliminação do cenário econômico.  Os impactos 

permanentes, i.e., para além de 2020, ano em que o auxílio vigorou, são impactos remanescentes da política 
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mesmo com sua implementação apenas no ano de 2020. O efeito da ausência do auxílio seria sentido com mais 

intensidade no ano de 2020, mas, dados os efeitos sobre a desmobilização de capital, trabalho, e, 

consequentemente, produção, efeitos permanentes, embora significativamente menores, seriam sentidos em um 

horizonte de tempo mais amplo.   

A Figura 1 mostra os impactos macroeconômicos da ausência do auxílio de 2020 a 2040, medidos em termos 

de desvio percentuais acumulados. Sem o auxílio em 2020, a taxa de crescimento do PIB no ano cairia 2,42% 

a mais em relação ao cenário base, o que implica que, dada a queda observada de 4,1% no cenário com o auxílio, 

a retração da economia sem o auxílio seria 2,42 p.p. maior, ou seja, teríamos registrado uma queda de 6,52% 

no PIB em 2020. De outro modo, podemos dizer que o auxílio emergencial foi responsável por mitigar 2,42 p.p. 

do PIB. Até 2040, os efeitos da ausência do auxílio em 2020 gerariam um desvio acumulado negativo de 5,84%. 

Vale ressaltar que a hipótese de financiamento da simulação é a que de fato ocorreu em 2020 - endividamento 

público e que os eventuais impactos do maior endividamento (como sobre as taxas de juros no longo prazo, por 

exemplo), não são captados pelo modelo. No entanto, vale ponderar que os impactos negativos do maior 

endividamento, que são bastante incertos, teriam que compensar o efeito positivo que a política gerou na 

economia, já que a medida importante é a relação Dívida/PIB.  

Pela ótica do dispêndio, o desvio negativo no PIB em relação ao cenário tendencial seria decorrente da queda 

no consumo das famílias e investimento. Os gastos do Governo estão exógenos. A queda no consumo das 

famílias seria de 5,53% em 2020, chegando a 10,43% acumulado em 2040. Isso significa que o auxílio 

emergencial desviou a economia de uma queda de 11% no consumo das famílias, já que, sem o auxílio, a queda 

seria 5,5 p.p. maior (a queda observada foi de 5,5%). Para o investimento, sem o auxílio, essa variável desviaria 

negativamente 4,07% da sua taxa de crescimento observada em 2020 (-0,8%). Portanto, registraria uma queda 

de 4,87%.  Em 2040, os efeitos acumulados da ausência do auxílio gerariam um desvio negativo acumulado de 

11,3% no Investimento.  

Olhando para as transações externas, a ausência do auxílio geraria uma queda nas importações de 11,03% em 

2020 e um aumento nas exportações de 1,66% em relação ao cenário base, dado o efeito sobre preços que o 

choque de demanda induzido pelo auxílio gera. No caso da simulação de eliminação do auxílio, implica que a 

ausência do choque de renda geraria desvio negativo nos preços domésticos e de exportação, gerando certo 

incentivo às exportações. Ou, de outro modo, que o auxílio gera, de acordo com os mecanismos do modelo, 

aumento de preços, e consequentemente, incentivo às exportações e importações. As importações também são 

incentivadas pelo efeito renda do auxílio.  

As Figuras 2 e 3 exibem a contribuição dos agregados econômicos pela ótica do dispêndio e da renda no PIB, 

respectivamente. Na ausência do auxílio, a queda no Consumo das famílias e no Investimento mais que 

compensariam o aumento das exportações e a queda nas importações, sendo responsáveis pelo desvio negativo 

no PIB. Ou, de outro modo, com o auxílio, o aumento do Consumo e Investimento mais que compensou a 
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contribuição negativa do déficit comercial acumulado. Sob a ótica da renda, a queda no PIB devido à ausência 

do auxílio seria decorrente das quedas na renda do trabalho, do capital e dos impostos indiretos, como mostra a 

Figura 3. Assim, o auxílio foi responsável por exercer impacto positivo nessas variáveis em 2020. Esse resultado 

é importante: o programa gerou aumento endógeno de arrecadação de impostos indiretos líquidos de subsídios.  

Figura 1: Impactos macroeconômicos de 2020 a 2040, Cenário 1 – Auxílio Emergencial em 2020, desvio 

% acumulado em relação ao cenário base  

Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT.  

Figura 2: Contribuição para o impacto no PIB sob a ótica do dispêndio de 2020 a 2040, Cenário 1 – 

Auxílio Emergencial em 2020, desvio % acumulado em relação ao cenário base  
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Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT.  

Figura 3: Contribuição para o impacto no PIB sob a ótica da renda de 2020 a 2040, Cenário 1 – Auxílio 

Emergencial em 2020, desvio % acumulado em relação ao cenário base  

 
Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT.  

 

A Figura 4 mostra os impactos no emprego e no estoque de capital decorrentes da retirada do auxílio. É possível 

observar o impacto positivo que a transferência exerceu no emprego, já que, sem a política em 2020, 

registraríamos queda no emprego 1,9% maior que aquela que foi observada. Ao longo dos anos, observaríamos 

piora no emprego até 2024 e, a partir de 2025, reversão da trajetória, dados os mecanismos de dinâmica recursiva 

do modelo, em que os salários se ajustam fazendo com que o fator trabalho convirja para a trajetória do emprego 

tendencial pré-estabelecida nas simulações (taxa de crescimento da População economicamente ativa). No 

horizonte de tempo estabelecido, o desvio no emprego acumulado em 2040 seria de -0,41%, isto é, ainda estaria 

0,4% abaixo do emprego tendencial. O estoque de capital apresentaria trajetória de queda acumulada ao longo 

de todo o período na ausência do auxílio em 2020, ou, de outro modo, o auxílio foi responsável por gerar desvio 

positivo na acumulação de capital em relação ao cenário sem o auxílio, então, os resultados indicam efeitos de 

mitigar a queda no estoque de capital da economia. Diferentemente do mercado de trabalho, o mecanismo de 
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dinâmica recursiva não estabelece um valor tendencial para as variações no estoque de capital, por isso, a 

variável não reverte sua trajetória ao longo do período como o se observa no emprego.  

Figura 4: Impactos no Emprego e Estoque de Capital de 2020 a 2040, Cenário 1 – Auxílio Emergencial 

em 2020, desvio % acumulado em relação ao cenário base  

 
Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT.  

 

A Tabela 4 mostra os impactos de curto prazo (2020 e 2021), evidenciando, além das variáveis já analisadas, os 

impactos na arrecadação do Governo em termos reais. A receita real seria 1,53% menor em 2020, caso o auxílio 

não tivesse sido implementado. Esse resultado é importante pois mostra que o custo da política deve ser 

comparado à luz dos impactos que ela gera de receita para o Governo.  

Tabela 4: Impactos macroeconômicos de curto prazo – 2020 e 2021, Cenário 1 –Retirada do Auxílio 

Emergencial em 2020, desvio % acumulado em relação ao cenário base  

  2020 2021 

PIB -2,42 -2,90 

Consumo das famílias  -5,53 -5,98 

Investimento -4,07 -6,96 

Exportações  1,66 1,85 

Importações  -11,03 -12,98 

Emprego -1,95 -2,36 

Capital 0,00 -0,23 

Receita Real -1,53 -1,27 

Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT.  
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A Tabela 5 mostra os impactos que a ausência do auxílio exerceria na renda das famílias. As classes mais 

impactadas negativamente seriam, naturalmente, as que receberam diretamente a transferência de renda. No 

entanto, as classes do topo da distribuição também seriam impactadas, indiretamente, dados os efeitos de 

aquecimento da economia que o auxílio gerou, ou, dito de outro modo, os efeitos de mitigação da recessão 

proporcionados. Em 2020, o programa teria gerado aumento de 51,1% da renda das famílias da classe de menor 

nível de renda (famílias de 0 a 1 salários mínimos), 20,9% em H2 (famílias de 1 a 2 salários mínimos), de 8,4% 

em H3 (famílias de 2 a 3 salários mínimos), e de 1,4% na renda da classe mais alta, H11, (famílias acima de 30 

salários mínimos), dados os efeitos indiretos nas rendas geradas na economia e a alta concentração da 

apropriação dessa renda nessa classe. Assim, é inegável o impacto da política em mitigar o efeito da crise na 

renda das famílias da base da distribuição, mas também indicam efeitos positivos nas classes do topo. De forma 

acumulada, a ausência do auxílio geraria desvio negativo na renda de todas as classes no longo-prazo, chegando 

a um desvio negativo acumulado de 57,5% para a classe mais baixa e de 3,7% para a classe mais alta.  

Tabela 5: Impactos na renda das famílias, por classes de renda, de 2020 a 2040, Cenário 1 –Retirada do 

Auxílio Emergencial em 2020, desvio % acumulado em relação ao cenário base  

  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

2020 -51,1 -20,9 -8,4 -3,9 -4,5 -0,5 0,2 0,1 0,7 -0,6 -1,4 

2021 -51,9 -21,4 -8,8 -4,4 -5,1 -0,9 -0,3 -0,3 0,4 -1,1 -1,8 

2022 -52,6 -22,0 -9,2 -4,9 -5,6 -1,3 -0,7 -0,7 0,1 -1,6 -2,0 

2023 -53,3 -22,5 -9,7 -5,4 -6,2 -1,7 -1,1 -1,0 -0,2 -2,0 -2,2 

2024 -53,9 -23,1 -10,1 -5,9 -6,6 -2,1 -1,5 -1,4 -0,5 -2,3 -2,3 

2025 -54,3 -23,5 -10,6 -6,3 -7,1 -2,5 -1,9 -1,7 -0,7 -2,6 -2,4 

2026 -54,7 -23,9 -11,0 -6,7 -7,4 -2,8 -2,2 -2,0 -1,0 -2,9 -2,5 

2027 -55,1 -24,3 -11,3 -7,0 -7,8 -3,1 -2,4 -2,2 -1,2 -3,1 -2,6 

2028 -55,3 -24,6 -11,6 -7,3 -8,0 -3,3 -2,7 -2,4 -1,4 -3,3 -2,6 

2029 -55,6 -24,8 -11,8 -7,5 -8,3 -3,5 -2,9 -2,6 -1,6 -3,5 -2,7 

2030 -55,7 -25,1 -12,0 -7,7 -8,5 -3,7 -3,1 -2,8 -1,7 -3,6 -2,7 

2031 -55,9 -25,3 -12,3 -7,9 -8,7 -3,9 -3,2 -3,0 -1,9 -3,8 -2,8 

2032 -56,1 -25,5 -12,4 -8,1 -8,8 -4,1 -3,4 -3,1 -2,0 -3,9 -2,9 

2033 -56,3 -25,7 -12,6 -8,3 -9,0 -4,2 -3,6 -3,3 -2,2 -4,0 -3,0 

2034 -56,4 -25,8 -12,8 -8,4 -9,2 -4,4 -3,7 -3,4 -2,3 -4,2 -3,1 

2035 -56,6 -26,0 -13,0 -8,6 -9,3 -4,5 -3,9 -3,6 -2,5 -4,3 -3,2 

2036 -56,8 -26,2 -13,1 -8,7 -9,5 -4,7 -4,0 -3,7 -2,6 -4,4 -3,3 

2037 -56,9 -26,4 -13,3 -8,9 -9,6 -4,8 -4,2 -3,9 -2,8 -4,6 -3,4 

2038 -57,1 -26,6 -13,4 -9,1 -9,8 -5,0 -4,3 -4,0 -2,9 -4,7 -3,5 

2039 -57,3 -26,7 -13,6 -9,2 -9,9 -5,1 -4,4 -4,2 -3,0 -4,8 -3,6 

2040 -57,5 -26,9 -13,8 -9,3 -10,1 -5,2 -4,6 -4,3 -3,1 -4,9 -3,7 

 

Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT.  

 

O efeito na renda se reverte em efeitos no consumo e, consequentemente, no bem-estar das famílias. A Tabela 

6 mostra os impactos no bem-estar medidos por variação equivalente em R$ bilhões no cenário de retirada do 

auxílio. A ausência do auxílio geraria perda de bem-estar de R$ 69 bilhões para H1 e de R$ 81 bilhões para H2 
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em 2020 em relação ao cenário base, com o auxílio. Somando todas as classes, as perdas alcançariam 253 

bilhões em 2020. No longo prazo (2040), a perda de bem-estar total se acumularia em R$ 756 bilhões. Assim, 

os resultados sugerem que a política teve importante efeito na mitigação da queda de bem-estar das famílias 

proporcionada pela crise econômica.  

Tabela 6: Impactos de bem-estar – Variação Equivalente, de 2020 a 2040, Cenário 1 –Retirada do Auxílio 

Emergencial em 2020, desvio acumulado em relação ao cenário base (em R$ bilhões) 

  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 Total 

2020 -69 -81 -42 -33 -15 -4 0 -1 1 -2 -6 -253 

2021 -72 -87 -46 -40 -18 -7 -3 -4 0 -5 -10 -292 

2022 -75 -91 -50 -47 -21 -10 -5 -7 -2 -7 -12 -326 

2023 -78 -96 -55 -53 -23 -13 -6 -10 -3 -9 -15 -360 

2024 -80 -100 -59 -58 -26 -16 -8 -12 -5 -10 -17 -392 

2025 -83 -104 -63 -64 -28 -18 -10 -15 -6 -12 -19 -422 

2026 -85 -108 -66 -69 -30 -21 -12 -18 -7 -14 -21 -451 

2027 -88 -112 -70 -74 -32 -24 -13 -20 -9 -15 -23 -480 

2028 -89 -115 -73 -78 -34 -26 -14 -22 -10 -16 -24 -502 

2029 -91 -118 -76 -82 -35 -27 -16 -24 -11 -17 -25 -523 

2030 -93 -122 -79 -86 -37 -29 -17 -26 -12 -18 -27 -545 

2031 -94 -125 -81 -90 -38 -31 -18 -28 -13 -20 -28 -566 

2032 -96 -128 -84 -94 -40 -33 -19 -30 -14 -21 -29 -587 

2033 -98 -131 -87 -97 -41 -35 -20 -32 -15 -22 -31 -608 

2034 -100 -134 -89 -101 -43 -37 -22 -33 -16 -23 -32 -629 

2035 -102 -137 -92 -105 -44 -39 -23 -35 -17 -24 -34 -651 

2036 -103 -140 -95 -108 -46 -41 -24 -37 -18 -25 -35 -672 

2037 -105 -143 -98 -112 -47 -42 -25 -39 -19 -26 -37 -693 

2038 -107 -146 -100 -116 -49 -44 -26 -41 -20 -27 -38 -714 

2039 -109 -149 -103 -119 -50 -46 -27 -43 -21 -28 -39 -735 

2040 -110 -152 -106 -123 -52 -48 -29 -45 -22 -30 -41 -756 

Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT.  

Quando se analisa o consumo das famílias (Tabela 7) por produtos, observa-se que a ausência do auxílio teria 

gerado queda no consumo de bens alimentícios (Carne bovina, Carne de aves, Laticínios, Outros alimentos); 

Artigos de vestuário e acessórios; Calçados; Produtos de higiene, perfumaria e limpeza; Produtos farmacêuticos; 

Eletricidade e Gás; Transporte de passageiros; Serviços de alimentação; Telecomunicações; Intermediação 

financeira; Aluguéis; e Saúde privada. Portanto, os resultados sugerem que o auxílio foi importante para 

estimular esses setores, mitigando o impacto da crise sobre os mesmos. O impacto negativo se acumularia no 

longo-prazo, gerando desvios negativos maiores em relação ao cenário com o auxílio em 2020.  
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Tabela 7: Impactos no consumo das famílias, por produtos, em 2020 e 2040, Cenário 1 –Retirada do 

Auxílio Emergencial em 2020, desvio % acumulado em relação ao cenário base  

Produtos 2020 2040 

1 ArrozTriCer -0,012 -0,015 

2 MilhoGrao -0,110 -0,132 

6 OutTempor -1,173 -1,699 

7 Laranja -0,051 -0,070 

8 CafeGrao -0,010 -0,014 

9 OutPerman 0,007 0,280 

10 BovOutAni -0,016 -0,021 

11 LeiteVacOut -0,935 -1,324 

12 Suinos -0,007 -0,011 

13 AvesOvos -0,585 -0,776 

14 ProdExplSilv -0,381 -0,367 

15 PescAgric -1,302 -1,737 

21 CarneBoiOut -8,757 -12,048 

22 CarneSuino -0,316 -0,390 

23 CarneAves -2,766 -3,556 

24 PescIndus -0,188 -0,150 

25 LeiteResPas -0,410 -0,528 

26 OutrLaticin -3,638 -5,055 

27 Acucar -1,339 -1,760 

28 ConsFruLeg -0,441 -0,548 

29 OleoGord -0,763 -0,837 

30 CafeBenef -0,538 -0,620 

31 ArrozBenef -0,631 -0,653 

32 ProdTrigMan -0,437 -0,277 

33 RacoesAnim -0,246 -0,348 

34 OutrAlimen -3,911 -4,892 

35 Bebidas -1,583 -1,893 

36 Fumo -1,667 -1,895 

37 FioFibraTex -0,004 -0,004 

38 Tecidos -0,034 -0,045 

39 ArtTexDom -1,051 -1,433 

40 ArtVestAces -4,451 -5,872 

41 CalcCouro -2,055 -2,703 

42 ProdMandei -0,047 -0,073 

44 PapelEmbalag -0,647 -0,898 

45 SerImpres -0,016 -0,025 

46 CombAviac -0,026 -0,029 

47 Gasoalcool -1,817 -1,883 

50 DieselComb -0,121 -0,219 

51 OutRefPetro -1,497 -2,201 

52 EtanolBio -0,968 -1,795 

57 DefAgrDesinf -0,015 -0,022 

58 PrQuimDiv -0,025 -0,029 
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59 TinVerEsm -0,009 -0,013 

60 PerfSabLimp -3,995 -5,345 

61 ProdFarm -3,271 -4,288 

62 ArtBorracha -0,092 -0,169 

63 ArtPlastico -0,207 -0,302 

66 VidCerm -0,179 -0,238 

68 SemiLamAco -0,009 -0,013 

69 PrMetNFer -0,021 -0,031 

71 ProdMetal -0,822 -1,182 

73 MaqEquiInf -0,595 -0,838 

74 MatEleCom -1,935 -2,577 

75 EquTesMed -0,278 -0,338 

76 MaqMatElet -0,272 -0,315 

77 Eltrodom -1,740 -2,496 

78 TratorOut -0,005 -0,006 

80 OutMaq -0,412 -0,518 

81 AutoCamUti -2,690 -4,034 

82 CamOnibus -0,029 -0,055 

84 AeroEmbOut -0,655 -0,785 

85 Moveis -2,310 -3,582 

86 IndDiversas -1,325 -1,877 

87 ManuRep -0,027 -0,035 

88 EletGasOut -4,318 -4,868 

89 AguaEsgRec -0,990 -1,729 

93 ComAtaVar -0,365 -1,199 

94 TranspCarga -0,209 -0,268 

95 TransPass -4,208 -6,162 

96 TransAere -0,208 -0,289 

97 ArSAuxTrans -0,175 -0,490 

98 CorreioEnt -0,035 -0,066 

99 SerAlojam -0,215 -0,263 

100 SerAlimen -6,995 -10,249 

101 LivrJorRevis -0,525 -0,804 

102 SerCineRad -0,025 -0,047 

103 TelecomOut -2,941 -4,229 

104 DesSistOut -0,013 -0,019 

105 IntFinaSeg -4,389 -8,532 

106 AlugEfet -3,725 -7,528 

108 SerJuridTab -0,234 -0,438 

110 SerArqEng -0,005 -0,009 

111 PubOutTec -0,009 -0,022 

112 AluNImob -0,116 -0,168 

113 Condomin -0,226 -0,521 

114 OutAdmin -0,183 -0,287 

115 ServVigSeg -0,002 -0,006 

119 EducPriv -1,907 -3,588 

121 SaudPrivada -2,667 -5,300 

122 SerArtCultur -0,702 -1,217 
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123 OrgPatrSind -1,436 -2,654 

124 ManComp -0,307 -0,485 

125 ServPess -0,548 -1,086 

126 ServDom -0,426 -1,112 

Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT. Nota: Eliminamos os produtos que as famílias não 

apresentam consumo.  

As Tabela 8 e 9 mostram, em 2020 e 2040, respectivamente, os impactos no consumo por produto e classe de 

renda no cenário de retirada do auxílio. Ressalta-se que os maiores impactos que foram evidenciados na tabela 

7 seriam observados, principalmente, no consumo das famílias mais pobres, naturalmente por serem as 

beneficiárias diretas da transferência de renda do auxílio.  

Tabela 8: Impactos no consumo das famílias, por produtos e classes de renda, em 2020, Cenário 1 –

Retirada do Auxílio Emergencial em 2020, desvio % acumulado em relação ao cenário base  

Produtos H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

1 ArrozTriCer -0,006 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 MilhoGrao -0,065 -0,020 -0,006 -0,008 -0,007 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 0,000 

6 OutTempor -0,709 -0,212 -0,062 -0,087 -0,084 -0,012 -0,002 -0,003 0,008 -0,009 -0,005 

7 Laranja -0,032 -0,012 -0,004 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 CafeGrao -0,006 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 OutPerman 0,003 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 BovOutAni 0,000 -0,011 -0,003 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 

11 LeiteVacOut -0,684 -0,196 -0,045 -0,012 -0,008 0,002 0,002 0,002 0,001 0,000 0,000 

12 Suinos 0,000 -0,005 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 AvesOvos -0,411 -0,122 -0,031 -0,012 -0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 ProdExplSilv -0,300 -0,060 -0,014 -0,002 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 PescAgric -1,037 -0,221 -0,042 -0,006 -0,005 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 

21 CarneBoiOut -6,132 -1,776 -0,541 -0,203 -0,195 -0,036 -0,012 -0,012 0,009 -0,021 -0,030 

22 CarneSuino -0,202 -0,081 -0,022 -0,005 -0,008 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 -0,001 

23 CarneAves -2,001 -0,500 -0,133 -0,062 -0,048 -0,012 -0,007 -0,006 -0,003 -0,006 -0,007 

24 PescIndus -0,125 -0,036 -0,016 -0,001 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 

25 LeiteResPas -0,221 -0,090 -0,042 -0,019 -0,017 -0,005 -0,003 -0,003 -0,002 -0,004 -0,004 

26 OutrLaticin -2,454 -0,785 -0,222 -0,087 -0,080 -0,014 -0,007 -0,006 0,002 -0,010 -0,008 

27 Acucar -0,994 -0,256 -0,058 -0,020 -0,010 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 0,000 

28 ConsFruLeg -0,210 -0,079 -0,042 -0,023 -0,025 -0,010 -0,008 -0,010 -0,006 -0,012 -0,017 

29 OleoGord -0,513 -0,137 -0,051 -0,021 -0,018 -0,006 -0,004 -0,004 -0,002 -0,005 -0,005 

30 CafeBenef -0,369 -0,101 -0,035 -0,013 -0,011 -0,003 -0,001 -0,001 0,000 -0,002 -0,002 

31 ArrozBenef -0,462 -0,105 -0,025 -0,008 -0,024 -0,004 -0,002 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 

32 ProdTrigMan -0,287 -0,070 -0,017 -0,005 -0,042 -0,010 -0,005 0,000 0,000 -0,001 -0,001 

33 RacoesAnim -0,142 -0,055 -0,021 -0,009 -0,010 -0,004 -0,001 -0,002 0,000 -0,001 -0,001 

34 OutrAlimen -2,509 -0,764 -0,305 -0,130 -0,126 -0,031 -0,015 -0,016 -0,003 -0,025 -0,031 

35 Bebidas -0,875 -0,313 -0,140 -0,070 -0,072 -0,024 -0,016 -0,019 -0,008 -0,027 -0,025 
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36 Fumo -1,054 -0,329 -0,120 -0,060 -0,041 -0,019 -0,015 -0,014 -0,009 -0,009 -0,005 

37 FioFibraTex -0,002 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

38 Tecidos -0,016 -0,006 -0,004 -0,002 -0,002 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

39 ArtTexDom -0,597 -0,221 -0,086 -0,039 -0,040 -0,013 -0,009 -0,008 -0,005 -0,014 -0,023 

40 ArtVestAces -2,644 -0,874 -0,335 -0,168 -0,176 -0,060 -0,039 -0,038 -0,023 -0,058 -0,097 

41 CalcCouro -1,249 -0,411 -0,148 -0,075 -0,079 -0,025 -0,015 -0,014 -0,007 -0,021 -0,024 

42 ProdMandei -0,021 -0,014 -0,004 -0,002 -0,002 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 

44 PapelEmbalag -0,377 -0,128 -0,043 -0,028 -0,030 -0,010 -0,006 -0,005 -0,002 -0,009 -0,011 

45 SerImpres -0,009 -0,003 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

46 CombAviac -0,015 -0,003 -0,001 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 -0,005 

47 Gasoalcool -1,302 -0,465 -0,133 -0,082 -0,101 0,043 0,071 0,060 0,071 0,026 -0,013 

50 DieselComb -0,045 -0,019 -0,015 -0,009 -0,018 -0,003 -0,001 -0,002 0,001 -0,003 -0,008 

51 OutRefPetro -0,920 -0,098 -0,288 -0,050 -0,045 -0,023 -0,009 -0,014 -0,012 -0,017 -0,028 

52 EtanolBio -0,232 -0,088 -0,140 -0,107 -0,159 -0,053 -0,043 -0,048 -0,017 -0,050 -0,033 

57 DefAgrDesinf -0,005 0,000 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 -0,003 0,000 0,000 

58 PrQuimDiv -0,013 -0,002 -0,004 -0,001 -0,003 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

59 TinVerEsm -0,005 -0,003 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

60 PerfSabLimp -2,210 -0,710 -0,446 -0,199 -0,192 -0,069 -0,045 -0,041 -0,027 -0,050 -0,058 

61 ProdFarm -1,774 -0,740 -0,280 -0,164 -0,139 -0,052 -0,033 -0,033 -0,021 -0,033 -0,036 

62 ArtBorracha 0,000 0,000 -0,011 -0,007 0,000 0,000 0,000 -0,007 0,000 -0,056 -0,011 

63 ArtPlastico -0,092 -0,036 -0,016 -0,013 -0,017 -0,006 -0,009 -0,007 -0,003 -0,005 -0,005 

66 VidCerm -0,107 -0,035 -0,011 -0,007 -0,007 -0,002 -0,001 -0,002 -0,001 -0,002 -0,003 

68 SemiLamAco -0,005 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

69 PrMetNFer -0,011 -0,003 -0,003 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 

71 ProdMetal -0,401 -0,127 -0,108 -0,055 -0,055 -0,016 -0,007 -0,012 -0,006 -0,011 -0,025 

73 MaqEquiInf -0,303 -0,110 -0,038 -0,031 -0,031 -0,013 -0,012 -0,014 -0,009 -0,017 -0,017 

74 MatEleCom -1,011 -0,399 -0,145 -0,098 -0,108 -0,039 -0,029 -0,031 -0,025 -0,028 -0,035 

75 EquTesMed -0,164 -0,048 -0,019 -0,011 -0,020 -0,003 -0,003 -0,002 -0,001 -0,005 -0,001 

76 MaqMatElet -0,163 -0,044 -0,019 -0,010 -0,020 -0,003 -0,003 -0,002 -0,002 -0,005 -0,001 

77 Eltrodom -0,874 -0,318 -0,268 -0,101 -0,095 -0,026 -0,014 -0,012 -0,003 -0,016 -0,022 

78 TratorOut -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 

80 OutMaq -0,258 -0,071 -0,027 -0,014 -0,027 -0,003 -0,003 -0,002 -0,001 -0,005 -0,001 

81 AutoCamUti -0,945 -0,353 -0,186 -0,169 -0,240 -0,110 -0,106 -0,096 -0,092 -0,175 -0,247 

82 CamOnibus -0,008 -0,003 -0,004 -0,003 -0,004 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 0,000 

84 AeroEmbOut -0,421 -0,081 -0,087 -0,015 0,000 -0,006 -0,017 -0,001 -0,003 -0,026 0,001 

85 Moveis -1,293 -0,413 -0,336 -0,128 -0,135 -0,018 -0,002 -0,003 0,016 -0,013 0,000 

86 IndDiversas -0,676 -0,236 -0,101 -0,070 -0,081 -0,028 -0,017 -0,021 -0,013 -0,041 -0,047 

87 ManuRep -0,017 -0,005 -0,002 -0,001 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

88 EletGasOut -3,296 -0,899 -0,189 -0,070 -0,069 0,036 0,044 0,037 0,037 0,015 -0,001 

89 AguaEsgRec -0,584 -0,189 -0,150 -0,048 -0,045 0,001 0,007 0,006 0,010 0,002 -0,003 

93 ComAtaVar -0,130 -0,047 -0,065 -0,040 -0,063 -0,007 0,007 0,006 0,029 -0,010 -0,043 

94 TranspCarga -0,154 -0,028 -0,007 -0,005 -0,008 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001 -0,002 

95 TransPass -2,598 -0,881 -0,303 -0,168 -0,181 -0,044 -0,018 -0,020 -0,001 -0,019 -0,027 

96 TransAere -0,062 -0,018 -0,012 -0,009 -0,013 -0,009 -0,008 -0,011 -0,010 -0,018 -0,040 
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97 ArSAuxTrans -0,054 -0,026 -0,016 -0,020 -0,025 -0,008 -0,004 -0,005 0,006 -0,009 -0,014 

98 CorreioEnt -0,019 -0,010 -0,003 -0,002 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 -0,001 

99 SerAlojam -0,042 -0,019 -0,009 -0,010 -0,016 -0,012 -0,012 -0,015 -0,008 -0,024 -0,047 

100 SerAlimen -3,872 -1,590 -0,546 -0,334 -0,397 -0,102 -0,054 -0,063 -0,009 -0,075 -0,115 

101 LivrJorRevis -0,258 -0,131 -0,043 -0,029 -0,030 -0,008 -0,005 -0,005 -0,001 -0,005 -0,011 

102 SerCineRad -0,010 -0,004 -0,002 -0,002 -0,002 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 -0,002 

103 TelecomOut -1,343 -0,609 -0,259 -0,195 -0,209 -0,076 -0,051 -0,054 -0,033 -0,063 -0,080 

104 DesSistOut -0,007 -0,003 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

105 IntFinaSeg -2,092 -1,314 -0,445 -0,264 -0,273 -0,028 0,026 0,024 0,079 -0,020 -0,148 

106 AlugEfet -3,353 -0,813 -0,133 0,013 -0,001 0,093 0,115 0,103 0,097 0,084 0,061 

108 SerJuridTab -0,099 -0,060 -0,029 -0,013 -0,016 -0,003 -0,001 -0,001 0,002 -0,004 -0,011 

110 SerArqEng 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,003 

111 PubOutTec 0,000 -0,002 0,000 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,004 

112 AluNImob -0,033 -0,022 -0,013 -0,007 -0,009 -0,005 -0,005 -0,004 -0,002 -0,006 -0,011 

113 Condomin -0,046 -0,039 -0,022 -0,016 -0,022 -0,009 -0,006 -0,009 0,000 -0,018 -0,040 

114 OutAdmin -0,063 -0,040 -0,021 -0,011 -0,013 -0,006 -0,005 -0,004 -0,001 -0,007 -0,013 

115 ServVigSeg -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

119 EducPriv -0,952 -0,346 -0,165 -0,087 -0,227 -0,047 -0,005 -0,004 0,020 -0,023 -0,080 

121 SaudPrivada -1,386 -0,561 -0,273 -0,159 -0,187 -0,034 0,001 -0,003 0,052 -0,038 -0,101 

122 SerArtCultur -0,336 -0,128 -0,050 -0,038 -0,048 -0,017 -0,009 -0,012 -0,002 -0,022 -0,043 

123 OrgPatrSind -0,988 -0,294 -0,122 -0,056 -0,079 0,008 0,023 0,026 0,039 0,018 -0,015 

124 ManComp -0,181 -0,072 -0,025 -0,013 -0,013 -0,002 0,000 0,000 0,002 -0,001 -0,004 

125 ServPess -0,330 -0,134 -0,048 -0,027 -0,033 0,000 0,007 0,009 0,019 0,002 -0,014 

126 ServDom -0,146 -0,106 -0,050 -0,031 -0,040 -0,006 0,003 0,003 0,028 -0,015 -0,064 

Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT. Nota: Eliminamos os produtos que as famílias não 

apresentam consumo.  

Tabela 9: Impactos no consumo das famílias, por produtos e classes de renda, em 2040, Cenário 1 –

Retirada do Auxílio Emergencial em 2020, desvio % acumulado em relação ao cenário base  

Produtos H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

1 ArrozTriCer -0,004 -0,002 0,000 -0,003 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 

2 MilhoGrao -0,056 -0,017 -0,005 -0,017 -0,013 -0,007 -0,007 -0,004 -0,003 -0,005 0,000 

6 OutTempor -0,693 -0,221 -0,077 -0,201 -0,189 -0,081 -0,062 -0,062 -0,047 -0,067 -0,011 

7 Laranja -0,037 -0,015 -0,006 -0,003 -0,003 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 

8 CafeGrao -0,006 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 

9 OutPerman 0,115 0,054 0,027 0,018 0,018 0,010 0,009 0,010 0,008 0,008 0,005 

10 BovOutAni 0,000 -0,014 -0,005 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 

11 LeiteVacOut -0,886 -0,283 -0,085 -0,038 -0,023 -0,006 -0,004 -0,003 0,000 0,000 0,000 

12 Suinos 0,000 -0,007 -0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 AvesOvos -0,508 -0,167 -0,053 -0,027 -0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 ProdExplSilv -0,292 -0,062 -0,016 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 

15 PescAgric -1,295 -0,312 -0,080 -0,019 -0,014 -0,007 -0,006 -0,004 -0,002 -0,003 -0,002 

21 CarneBoiOut -7,597 -2,424 -0,893 -0,437 -0,411 -0,187 -0,145 -0,118 -0,101 -0,117 -0,068 

22 CarneSuino -0,236 -0,099 -0,029 -0,007 -0,014 -0,002 0,000 0,000 0,000 -0,002 -0,001 

23 CarneAves -2,377 -0,645 -0,200 -0,120 -0,091 -0,041 -0,032 -0,026 -0,024 -0,020 -0,013 

24 PescIndus -0,126 -0,037 -0,016 0,004 0,005 0,003 0,005 0,003 0,004 0,003 0,003 
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25 LeiteResPas -0,248 -0,107 -0,059 -0,030 -0,027 -0,012 -0,011 -0,010 -0,008 -0,011 -0,006 

26 OutrLaticin -3,096 -1,081 -0,360 -0,180 -0,159 -0,063 -0,063 -0,043 -0,030 -0,042 -0,013 

27 Acucar -1,245 -0,349 -0,092 -0,039 -0,019 -0,008 -0,007 -0,003 -0,002 -0,002 -0,001 

28 ConsFruLeg -0,214 -0,084 -0,052 -0,032 -0,034 -0,019 -0,020 -0,024 -0,019 -0,028 -0,023 

29 OleoGord -0,518 -0,144 -0,064 -0,030 -0,025 -0,012 -0,010 -0,010 -0,008 -0,012 -0,007 

30 CafeBenef -0,390 -0,113 -0,048 -0,021 -0,017 -0,008 -0,006 -0,005 -0,004 -0,006 -0,004 

31 ArrozBenef -0,414 -0,098 -0,027 -0,011 -0,053 -0,023 -0,017 -0,005 -0,003 -0,003 -0,001 

32 ProdTrigMan -0,109 -0,019 -0,002 0,001 -0,085 -0,037 -0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 

33 RacoesAnim -0,156 -0,065 -0,030 -0,017 -0,018 -0,023 -0,016 -0,016 -0,003 -0,003 -0,002 

34 OutrAlimen -2,744 -0,888 -0,434 -0,228 -0,215 -0,103 -0,079 -0,076 -0,061 -0,090 -0,053 

35 Bebidas -0,908 -0,337 -0,179 -0,102 -0,103 -0,052 -0,044 -0,050 -0,032 -0,066 -0,033 

36 Fumo -1,154 -0,378 -0,149 -0,079 -0,046 -0,023 -0,026 -0,021 -0,012 -0,012 -0,005 

37 FioFibraTex -0,002 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

38 Tecidos -0,017 -0,007 -0,006 -0,003 -0,004 -0,002 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001 -0,002 

39 ArtTexDom -0,696 -0,276 -0,126 -0,069 -0,068 -0,037 -0,033 -0,027 -0,030 -0,041 -0,036 

40 ArtVestAces -3,053 -1,077 -0,479 -0,284 -0,293 -0,156 -0,131 -0,115 -0,103 -0,157 -0,147 

41 CalcCouro -1,447 -0,508 -0,214 -0,128 -0,133 -0,067 -0,054 -0,046 -0,034 -0,059 -0,037 

42 ProdMandei -0,024 -0,017 -0,006 -0,003 -0,004 -0,004 -0,002 -0,005 -0,003 -0,003 -0,001 

44 PapelEmbalag -0,439 -0,161 -0,062 -0,052 -0,054 -0,030 -0,025 -0,019 -0,014 -0,027 -0,018 

45 SerImpres -0,011 -0,004 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001 

46 CombAviac -0,015 -0,003 -0,001 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 -0,006 

47 Gasoalcool -1,402 -0,488 -0,107 -0,102 -0,120 0,053 0,081 0,076 0,063 0,019 0,036 

50 DieselComb -0,046 -0,018 -0,024 -0,019 -0,036 -0,012 -0,011 -0,013 -0,012 -0,014 -0,014 

51 OutRefPetro -1,019 -0,116 -0,476 -0,105 -0,091 -0,083 -0,044 -0,064 -0,103 -0,061 -0,058 

52 EtanolBio -0,247 -0,099 -0,217 -0,200 -0,294 -0,152 -0,158 -0,161 -0,081 -0,144 -0,057 

57 DefAgrDesinf -0,005 0,000 -0,003 -0,001 -0,001 -0,003 -0,001 -0,002 -0,006 0,000 0,000 

58 PrQuimDiv -0,013 -0,002 -0,004 -0,001 -0,003 -0,002 -0,002 -0,001 0,000 0,000 0,000 

59 TinVerEsm -0,006 -0,003 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

60 PerfSabLimp -2,443 -0,837 -0,678 -0,359 -0,340 -0,180 -0,144 -0,123 -0,106 -0,142 -0,102 

61 ProdFarm -2,010 -0,894 -0,382 -0,281 -0,235 -0,132 -0,106 -0,095 -0,086 -0,082 -0,053 

62 ArtBorracha 0,000 0,000 -0,014 -0,011 0,000 0,000 0,000 -0,016 0,000 -0,113 -0,015 

63 ArtPlastico -0,104 -0,044 -0,021 -0,021 -0,028 -0,014 -0,026 -0,018 -0,009 -0,012 -0,007 

66 VidCerm -0,124 -0,043 -0,016 -0,012 -0,013 -0,006 -0,005 -0,005 -0,004 -0,005 -0,005 

68 SemiLamAco -0,005 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

69 PrMetNFer -0,012 -0,004 -0,004 -0,003 -0,003 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

71 ProdMetal -0,446 -0,149 -0,169 -0,104 -0,103 -0,045 -0,027 -0,041 -0,030 -0,033 -0,041 

73 MaqEquiInf -0,341 -0,133 -0,052 -0,054 -0,053 -0,032 -0,036 -0,037 -0,032 -0,043 -0,027 

74 MatEleCom -1,143 -0,479 -0,194 -0,163 -0,178 -0,090 -0,080 -0,079 -0,079 -0,065 -0,051 

75 EquTesMed -0,171 -0,053 -0,023 -0,018 -0,029 -0,007 -0,009 -0,007 -0,006 -0,012 -0,003 

76 MaqMatElet -0,173 -0,049 -0,022 -0,015 -0,029 -0,005 -0,006 -0,004 -0,004 -0,009 -0,001 

77 Eltrodom -0,962 -0,373 -0,427 -0,203 -0,188 -0,093 -0,078 -0,058 -0,040 -0,058 -0,041 

78 TratorOut -0,002 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 -0,001 -0,002 0,000 0,000 

80 OutMaq -0,292 -0,086 -0,036 -0,023 -0,042 -0,008 -0,008 -0,006 -0,005 -0,011 -0,001 

81 AutoCamUti -1,063 -0,420 -0,244 -0,274 -0,385 -0,239 -0,268 -0,225 -0,264 -0,381 -0,344 

82 CamOnibus -0,009 -0,004 -0,007 -0,005 -0,007 -0,004 -0,005 -0,004 -0,004 -0,007 0,001 

84 AeroEmbOut -0,448 -0,090 -0,134 -0,028 0,000 -0,015 -0,052 -0,003 -0,009 -0,066 0,058 

85 Moveis -1,484 -0,514 -0,567 -0,290 -0,299 -0,125 -0,103 -0,085 -0,068 -0,097 0,002 

86 IndDiversas -0,774 -0,290 -0,140 -0,125 -0,141 -0,071 -0,055 -0,061 -0,051 -0,106 -0,076 

87 ManuRep -0,020 -0,006 -0,002 -0,001 -0,003 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 

88 EletGasOut -3,544 -0,984 -0,196 -0,131 -0,119 0,008 0,020 0,018 0,010 -0,006 0,003 

89 AguaEsgRec -0,691 -0,253 -0,297 -0,145 -0,129 -0,062 -0,046 -0,038 -0,022 -0,036 -0,022 

93 ComAtaVar -0,156 -0,061 -0,116 -0,098 -0,151 -0,086 -0,101 -0,098 -0,068 -0,152 -0,117 

94 TranspCarga -0,177 -0,034 -0,010 -0,009 -0,013 -0,003 -0,003 -0,003 -0,010 -0,004 -0,003 

95 TransPass -3,176 -1,185 -0,491 -0,362 -0,379 -0,194 -0,136 -0,133 -0,113 -0,077 -0,052 

96 TransAere -0,070 -0,021 -0,016 -0,015 -0,020 -0,017 -0,016 -0,023 -0,023 -0,027 -0,043 

97 ArSAuxTrans -0,068 -0,035 -0,026 -0,043 -0,053 -0,041 -0,050 -0,054 -0,042 -0,050 -0,028 
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98 CorreioEnt -0,024 -0,015 -0,005 -0,005 -0,005 -0,003 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,001 

99 SerAlojam -0,046 -0,021 -0,010 -0,014 -0,022 -0,019 -0,019 -0,024 -0,011 -0,032 -0,044 

100 SerAlimen -4,661 -2,078 -0,841 -0,669 -0,779 -0,380 -0,311 -0,319 -0,156 -0,270 -0,204 

101 LivrJorRevis -0,316 -0,174 -0,067 -0,058 -0,059 -0,030 -0,029 -0,024 -0,014 -0,018 -0,018 

102 SerCineRad -0,012 -0,005 -0,003 -0,004 -0,004 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,005 -0,003 

103 TelecomOut -1,514 -0,733 -0,354 -0,342 -0,361 -0,205 -0,176 -0,168 -0,154 -0,172 -0,125 

104 DesSistOut -0,008 -0,004 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 

105 IntFinaSeg -2,632 -1,830 -0,773 -0,662 -0,660 -0,399 -0,403 -0,416 -0,227 -0,380 -0,470 

106 AlugEfet -4,518 -1,439 -0,512 -0,298 -0,288 -0,141 -0,132 -0,112 -0,069 -0,116 -0,084 

108 SerJuridTab -0,124 -0,082 -0,048 -0,029 -0,036 -0,022 -0,023 -0,016 -0,008 -0,025 -0,025 

110 SerArqEng 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 -0,001 -0,004 

111 PubOutTec 0,000 -0,002 0,000 -0,001 -0,003 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001 -0,002 -0,010 

112 AluNImob -0,035 -0,025 -0,017 -0,012 -0,014 -0,012 -0,012 -0,010 -0,005 -0,012 -0,015 

113 Condomin -0,059 -0,053 -0,035 -0,033 -0,045 -0,035 -0,039 -0,051 -0,034 -0,071 -0,066 

114 OutAdmin -0,078 -0,052 -0,031 -0,019 -0,024 -0,016 -0,016 -0,012 -0,006 -0,017 -0,018 

115 ServVigSeg -0,001 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,001 

119 EducPriv -1,255 -0,493 -0,274 -0,189 -0,500 -0,275 -0,216 -0,090 -0,067 -0,140 -0,141 

121 SaudPrivada -1,745 -0,777 -0,462 -0,375 -0,426 -0,277 -0,252 -0,300 -0,206 -0,343 -0,259 

122 SerArtCultur -0,408 -0,168 -0,078 -0,077 -0,095 -0,067 -0,055 -0,064 -0,049 -0,085 -0,078 

123 OrgPatrSind -1,272 -0,415 -0,214 -0,149 -0,201 -0,075 -0,067 -0,069 -0,027 -0,117 -0,074 

124 ManComp -0,229 -0,099 -0,041 -0,029 -0,030 -0,015 -0,011 -0,009 -0,006 -0,007 -0,009 

125 ServPess -0,431 -0,190 -0,084 -0,068 -0,081 -0,038 -0,035 -0,040 -0,022 -0,056 -0,045 

126 ServDom -0,188 -0,147 -0,083 -0,071 -0,089 -0,056 -0,052 -0,080 -0,058 -0,160 -0,134 

 

Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT. Nota: Eliminamos os produtos que as famílias não 

apresentam consumo.  

Por fim, a tabela 10 mostra os impactos na atividade setorial, em 2020 e acumulado em 2040, do cenário de 

retirada do auxílio emergencial. Os resultados sugerem que os setores mais impactados positivamente pelo 

auxílio foram: Transporte terrestre; Abate de carne; Pecuária; Comércio; Construção; Água e Esgoto; Produtos 

de higiene e limpeza; Educação e saúde mercantil. Assim, ressalta-se a importância do auxílio para mitigar a 

crise nessas atividades. Segundo os dados das Contas Nacionais Trimestrais do IBGE (2021), no acumulado do 

ano em 2020, a indústria de transformação apresentou retração de 7,4%, os serviços de transporte de 10,9%, os 

serviços de alimentação e demais serviços de 13%. Pelos nossos resultados, na ausência do auxílio esses setores 

apresentariam quedas mais expressivas, o que sugere, portanto, o impacto positivo do auxílio nos setores mais 

impactos pela crise da pandemia de Covid-19 em 2020.  

Tabela 10: Impactos no nível de atividade setorial, em 2020 e 2040, Cenário 1 –Retirada do Auxílio 

Emergencial em 2020, desvio % acumulado em relação ao cenário base  

Setores 2020 2040 

1 Agricultura 0,114 -1,571 

2 Pecuaria -4,164 -7,587 

3 PrFloPesSil -0,806 -3,805 

4 ExtCarMi 2,270 1,590 

5 ExtPetrGas 0,155 -1,851 

6 ExtMinFerro 0,467 -0,294 

7 ExtMMetNF 2,351 4,995 
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8 AbateCarne -4,689 -7,716 

9 FabRefAcu 0,536 0,625 

10 OutAliment -1,097 -3,260 

11 Bebidas 0,882 -0,611 

12 ProdFumo 1,629 4,938 

13 Texteis 1,381 0,640 

14 Vestuario -1,848 -3,946 

15 FabCCalcado -0,585 -0,918 

16 FabProdMad 0,144 -1,429 

17 FabCelPapel -0,307 -1,856 

18 ImpRGrava 0,166 -2,056 

19 RefPetCoq -0,390 -2,613 

20 FabBiocom -0,773 -3,694 

21 FabQuiOrIno 0,297 -1,408 

22 FabDDesinf 2,825 1,153 

23 FabProdLim -3,391 -6,388 

24 FabFarmoFar -0,216 -1,723 

25 FabBorPlast 1,253 -0,777 

26 FabMinNMet -1,974 -6,497 

27 ProFerrFde 1,978 0,939 

28 Metalurgia 2,017 2,758 

29 FabProdMet 0,680 -1,819 

30 FabEqInform -0,225 -3,967 

31 FabMaqEqEle -0,760 -3,815 

32 FabMaqEqMec 2,476 1,271 

33 FabAutoCam -0,656 -3,545 

34 FabPecAcVei 3,634 4,145 

35 FabMovOutr -2,178 -5,570 

36 MRepMaqEq 2,179 0,558 

37 EnerEleGasN -0,488 -2,805 

38 AguaEsgResid -3,558 -7,336 

39 Construcao -3,626 -10,360 

40 ComOut -3,460 -6,212 

41 TranspTerr -5,373 -10,393 

42 TransAqua -0,633 -2,708 

43 TranspAere 0,181 -2,325 

44 AAuxTransp -0,374 -1,873 

46 Alimentacao -2,825 -6,731 

47 EdIntImpres -2,181 -4,546 

48 AtiTVRadio 0,429 -1,632 

49 Telecomun -0,061 -3,199 

50 DesenSisInf -0,654 -3,787 

51 IntFinSegPr 0,000 0,000 

52 AtivImobili -0,961 -7,688 

53 AtiConCons -0,015 -1,699 

54 SerArqEng 2,151 2,305 

55 OutProfCien -3,813 -10,614 

56 Alugueis -0,391 -9,385 
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57 OutAtivAdm -0,666 -2,993 

58 AtiVigSegInv -1,024 -3,140 

59 AdmPublica 0,000 0,000 

60 EducPublica 0,000 0,000 

61 EducPrivada -3,781 -6,882 

62 SauPublica 0,000 0,000 

63 SauPrivada -2,921 -6,538 

64 AtivArtCria 0,305 -3,045 

65 ServPesDom -1,531 -3,449 

Fonte: Resultados das simulações com o modelo BRIGHT.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo avalia os impactos do auxílio emergencial em 2020 nas famílias e na economia brasileira e se propõe 

a discutir, se, embora não tenha sido implementado com o objetivo de atuar como uma política fiscal 

contracíclica, pode ser considerado como tal. Para isso, utilizou-se um modelo de equilíbrio geral computável 

dinâmico, especialmente adequado para tratar temas relacionados a transferências de renda e sua interconexão 

com o sistema econômico. Foi realizada uma simulação histórica, de maneira a reconstituir o cenário econômico 

de 2020 com o auxílio como cenário base, estabelecendo-se um cenário de política em que o auxílio não 

estivesse presente. Dessa maneira, a diferença entre o cenário base e o cenário de política, na forma de desvios, 

possibilita mensurar o impacto do auxílio, em 2020 e no longo-prazo.  

Os resultados mostraram que o auxílio mitigou a recessão em 2,42 p.p. em 2020. Sem o auxílio, a queda no PIB 

teria sido de 6,52 p.p. no ano. No longo prazo, o efeito acumulado no PIB poderia chegar a -5,84%.  Os principais 

agregados econômicos impactados, no curto e no longo prazo, seriam o Consumo das Famílias e o Investimento. 

No curto prazo, o emprego também seria sensivelmente impactado. Assim, a ausência da expansão da proteção 

social no momento de crise econômica aguda, desmobilizaria capital e mão de obra, contribuindo para uma crise 

econômica pior no curto-prazo, com queda maior de renda e consumo, e para a redução do estoque de capital 

no longo prazo. Deixando sequelas piores para serem recuperadas e também gerando impactos de piora na 

relação Dívida/PIB no longo prazo, uma vez que o denominador seria menor.  

Este ponto é importante. Pelos nossos resultados, o auxílio atuou como estabilizador automático na economia, 

uma vez que, sem o gasto do governo com a política pública, a recessão seria pior, o que também piora a 

sustentabilidade da dívida pública. Pelos nossos resultados, o PIB em 2020 teria retração de R$ 176 bilhões a 

mais em um cenário sem o auxílio. O custo da política em 2020 foi cerca de R$ 291 bilhões. Assim, o impacto 

do auxílio no PIB em 2020 compensou cerca de 60% do custo da política. No acumulado, em 2040, o efeito do 

auxílio emergencial seria evitar um desvio de R$ 426 bilhões de PIB em relação ao cenário sem a política em 

2020. Ou seja, impacto superior ao que se gastou em 2020. Pelos nossos resultados, em 2025, isto é, num 

horizonte de médio prazo, o impacto acumulado no PIB já compensaria o gasto com a política. Assim, para 
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além dos impactos importantes de redução da vulnerabilidade social e da contribuição como medida sanitária, 

dada o incentivo à possibilidade de isolamento e distanciamento social dos indivíduos informais, o auxílio 

emergencial também atuou como uma política fiscal contracíclica.  

Vale ressaltar que o gasto com o auxílio foi financiado com endividamento, o que pode pressionar as taxas de 

juros longos da economia, tornado o custo da dívida mais alto, impacto que o modelo utilizado nesse estudo não 

capta. Esse efeito, no entanto, é incerto. Ainda que ocorra, seria necessário ser de grande magnitude para 

compensar a mitigação de um desvio negativo no PIB de quase 6% no longo prazo em relação a um cenário 

sem o auxílio.  

Este resultado é importante em um contexto onde se discute um novo paradigma a respeito da política fiscal. 

Desde 2008, a importância do papel da política fiscal em sua função de suavizar os ciclos, e da importância de 

se ter espaço no arcabouço fiscal para utilizá-la, voltou a ganhar destaque no debate econômico mundial. Esse 

debate, no entanto, vinha perdendo força e ainda não era consenso. Países da periferia da zona do Euro e o Brasil 

vinham adotando políticas de austeridade para lidar com suas crises econômicas, por exemplo. Ainda, o Brasil 

conta atualmente com um arcabouço de regras fiscais que incentiva a pró-ciclicidade. Com o Teto de Gastos, 

inclusive, o país perdeu grande capacidade de implementar política fiscal ativa. A expansão dos gastos públicos 

para fazer frente à pandemia foi feita com créditos extraordinários, que são recursos liberados em casos 

excepcionais, neste caso com decreto de calamidade pública. A partir da pandemia, no entanto, a importância 

do papel do Estado na contenção de crises e na recuperação econômica voltou a ganhar impulso e espaço no 

debate mundial.  

Os resultados deste estudo contribuem trazendo um novo enfoque para a importância da política fiscal 

expansionista nas crises. Até então, as políticas anticíclicas eram notoriamente focalizadas em setores, como 

em expansão do investimento público em determinando setores e desonerações de impostos. As famílias mais 

pobres e seu consumo, não eram, na maioria das vezes, alvos diretos de uma política fiscal contracíclica, mesmo 

sendo esse estrato da população o mais prejudicado pelas recessões, na maioria das vezes. Não que essas 

políticas não tenham seus méritos específicos, mas a ajuda a setores, muitas vezes, não chegava a atingir e elevar 

o bem-estar das famílias mais pobres, amenizando a crise para esse estrato.  

O auxílio emergencial mostrou que inverter a ordem e direção dos efeitos, atribuindo o estímulo inicial da 

política fiscal diretamente nas famílias mais pobres, pode ser producente, tanto do ponto de vista social, quanto 

do ponto de vista econômico. Resguardar a capacidade de consumo da base da distribuição, que, em geral, é 

quem mais sofre com o desemprego e com a queda da renda de informais nas crises econômicas, pode ser uma 

boa estratégia para a política fiscal nesse novo paradigma pós pandemia de Covid-19. Naturalmente, outros 

tipos de medidas são importantes na contenção das crises, de modo que é importante considerar a 

heterogeneidade dos cenários e dos choques, mas nossos resultados mostram que colocar as famílias mais pobres 

como um pilar adicional nos pacotes fiscais anti-crise pode ser uma boa estratégia, social e econômica. Até 
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então, esse tipo de medida não aparecia no cardápio de medidas expansionistas para enfrentar crises econômicas 

no país.  

O Brasil, por ter uma rede de cadastro social e esquema de proteção bem consolidado, conseguiu lidar melhor 

com esse tipo de política do que outros países. Isso deixa um legado para outras crises, que certamente virão. 

Para isso, é importante que o cadastro social se torne de mais fácil administração e inclusão de pessoas. É 

também preciso ampliá-lo de modo a permitir que, em períodos de crise, programas sociais possam sem inflados, 

e, em seguida, desinflados, quando a economia se recuperar. Para além da proteção social permanente aos mais 

vulneráveis, que tem efeitos estruturais e deve ser pensada e planejada como tal, a política fiscal contracíclica 

inclusiva, com foco na ampliação da proteção dos mais pobres nos períodos de crise, pode contribuir para o 

novo paradigma da política fiscal pós pandemia de Covid-19.  
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