
Covid em alta e o PIB em 
baixa. Mas há solução

Após o ano de 2019, a 
dívida do Brasil caiu 
para 75,8% do PIB, 
uma das principais 
referências para 
comparar a situação 
econômica de um país, 
inclusive pelas agências 
de risco e investidores 
internacionais

Agora, em decorrência 
da pandemia do Coro-
navírus, esse número 

aumentou para preocupantes 
índices de quase 90% do nosso 
PIB. As listas internacionais 
nos dão conta de que o equi-
líbrio entre grandes potências 
sofrerá transformações como 
consequência da pandemia. 
Esta transformação econômica 
está ameaçando, inclusive, a 
supremacia dos Estados Uni-
dos no mercado internacional. 

Os estudos do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) sobre 
o impacto no PIB na atual crise 
mundial não poderiam ser mais 
tenebrosos, com o diagnóstico 
de que este é o maior episódio 
de contração da renda e das 
atividades econômicas globais, 
desde a grande depressão de 
1930. Para os economistas do 
FMI, a economia mundial ficará 
3% mais pobre, e os Estados 
Unidos encolherão 6%. 

Paradoxalmente, a China 
deve crescer 1,2% em 2020, 
ainda com previsões de au-
mento de 9,2% em seu PIB 
para 2021. Já o Brasil perderá 
cerca de 5,3% de seu PIB em 
2020. Uma catástrofe finan-
ceira que nenhum analista no 
país imaginou prever este ano. 
Esses dados ainda poderão 
ser mais alarmantes, pois, 
no estágio atual, nada é tão 
ruim que não possa piorar. E 
é improvável que aconteça o 
contrário, já que a pandemia 
no Brasil vem sendo lidada com 
grande desorganização que 
extrapola falta de liderança e 
desentendimentos na principal 
política pública conduzida pelo 
governo. 

Alguns dos setores mais atin-
gidos pela crise são de energia, 
turismo/aviação, automotivo e 
o comércio de modo geral. Es-
tes, entre outros, necessitam 
de socorro urgente dos bancos, 
com a abertura de linhas de 
crédito que devem ter como 
garantia os ativos das em-
presas. Agora, as instituições 
financeiras serão importantes 
como parte da solução da cri-

se, com a injeção de dinheiro 
no mercado, com juros mais 
baixos dos que os usualmente 
cobrados.

Mas, toda esta preposição 
somente será possível se o 
sistema financeiro brasileiro se 
mantiver minimamente saudá-
vel, motivado, inclusive, com 
a proliferação de movimentos 
incentivando o não pagamen-
to de dívidas como negativos 
para o país. Nesse diapasão, 
quando uma pessoa deixa de 
pagar, outra deixa de rece-
ber. As pessoas que têm um 
pouco mais de reserva devem 
pagar suas dívidas para que a 
economia possa continuar se 
movimentando e, desta forma, 
possamos ter esperança de não 
ver o PIB sofrer uma queda tão 
brusca como se prevê.

Todavia, é patente que a 
diminuição do PIB brasileiro 
não pode apenas ser atribuí-
da a um vírus. Os índices das 
principais bolsas de valores do 
mundo viraram verdadeiras 
montanhas-russas, com que-
das acentuadas e aumentos 
em menor escala. E o Banco 
Central terá que atuar com 
vigor para controlar a escalada 
do dólar norte-americano e, 
desta forma, assegurar a saúde 
financeira do país. A exemplo 
da dívida pública brasileira, 
que deve passar a 89,5% do 
PIB, conforme projeta o FMI. 

O endividamento no Brasil é 
bem maior do que a média de 
outras economias emergentes, 
e eventuais juros em queda 
podem atenuar os custos finan-
ceiros do governo, podendo 
ajudar a conter a expansão da 
dívida governamental. No mo-
mento, uma de nossas únicas 
alternativas para aumentar 
o PIB é a agricultura, setor 
que melhor se sairá deste 
vendaval financeiro, já que 
nosso país continuará tendo 
amplo mercado consumidor 
para seus produtos, tanto no 
setor externo quanto interno, 
podendo se beneficiar com 
a enorme desvalorização do 
real em relação ao dólar norte-
-americano. 

De qualquer forma, a recu-
peração do país terá que ser 
muito bem administrada, pois 
não há conhecimento suficien-
te do vírus para ignorar a sua 
possibilidade de retorno em ci-
clos, conforme já aconteceu no 
passado em outras epidemias.
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D - Soluções Enterprise
A Eurofarma, farmacêutica multinacional brasileira, anuncia a abertura 
das inscrições do Scale-up Endeavor B2B. A empresa é uma das prin-
cipais patrocinadoras do programa, liderado pela Endeavor, organiza-
ção global de apoio a empreendedores. A edição, desta vez voltada a 
empreendedores que ofereçam soluções enterprise, busca formar uma 
rede de negócios de alto impacto, com soluções escaláveis e eficientes 
para diversos setores. Busca de 10 a 15 scale-ups, que tenham soluções 
(serviços ou produtos) com base tecnológica, dos seguintes setores: 
HR Techs, Supply Chain, Indústria 4.0, Cyber Security, MarTechs & 
SalesTech, Automação de Gestão e Processos, Retail Techs, Legal Techs, 
Financial Services e Sustentabilidade. Inscrições: (https://endeavor.org.
br/scaleup/b2b).

E - Salas Virtuais
A TCS anuncia que oferece acesso gratuito até março de 2021 à sua 
plataforma de gerenciamento educacional TCS iON Digital Glass Room, 
para todas as instituições de ensino no Brasil. Com o uso dessa plata-
forma, educadores e alunos poderão se conectar a um ambiente virtual 
de maneira segura, transferindo as aulas para salas digitais interativas 
(glass rooms).A solução permite que educadores interajam com alunos 
em tempo real e compartilhem lições, vídeos, planilhas, tarefas e avalia-
ções por meio de métodos colaborativos, como pesquisas, discussões, 
questionários e outras ferramentas. Escolas e ensino superior podem 
se inscrever no site(https://learning.tcsionhub.uk/organisation/intl-
-glass-room).

F - Bolsas Gratuitas em TI 
Uma parceria firmada entre a brasileira Digital Innovation One - maior 
ecossistema open education do país -, a Nguzu Project de Portugal e 
a Mozdevz (Moçambique) oferece 10 mil cursos online gratuitos para 
capacitar profissionais no desenvolvimento de softwares. A iniciativa 
foi organizada para atender a um crescimento do setor de TI regis-
trado no mundo para suprir uma demanda gerada pela expansão do 
Coronavírus. Inscrições através do site: (https://digitalinnovation.
pne/global-fullstack-developer). As aulas estão disponíveis aos in-
teressados que vivem no Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor Leste. 

A - Profissionais de Vendas 
A Rede, empresa de meios eletrônicos de pagamento do Itaú Uniban-
co, está contratando 250 profissionais de vendas em todo o Brasil. O 
perfil buscado será responsável por prospectar, negociar e gerenciar 
uma carteira de clientes. O Executivo Comercial é o principal canal de 
relacionamento com clientes; por isso, a Rede está em busca de profis-
sionais com iniciativa e flexibilidade para fazer a diferença no negócio 
dos clientes e se desenvolver junto ao mercado. Levando em conta o 
período de quarentena, os processos seletivos têm ocorrido por video 
conferência, de forma digital e sem contato físico. Inscrições: (http://
www.userede.com.br/trabalhe conosco) e (https://www.linkedin.com/
jobs/view/1804919164/). 

B - Atos de Corrupção
Wilson De Faria, sócio fundador, managing partner e responsável 
pela prática de Compliance do WFaria Advogados, é o convidado 
da LEC – Legal, Ethics Compliance para aula sobre “Due Diligence 
de terceiros: estudos de caso e melhores práticas”, que acontece 
amanhã (30), às 17h, pela internet. De forma didática, será mos-
trado como as empresas estão superando este momento com série 
de cuidados que evitam entrar em atos de corrupção, fraudes e 
crimes diversos. A Due Diligence objetiva levantar informações 
relevantes sobre os terceiros com os quais a empresa contrata, 
não apenas com a finalidade de escolher os melhores parceiros, 
mas também para acompanhar a sua conduta ao longo de toda a a 
relação contratual. Inscrições gratuitas no link: (https://conteudo.
lec.com.br/webinar-8-congress-wfaria).

C - Triagem completa
Com o número de testes disponíveis reduzidos no Brasil, o temor pela 
identificação da doença tem atingido inúmeras pessoas. Pensando nisso, 
a HealthYou, startup focada na eficiência de dados de saúde, acaba de 
lançar um serviço gratuito capaz de realizar a triagem e a identificação 
de grupos de riscos. Por meio do aplicativo (www.healthyou.com.br/
covid), os usuários passam por uma triagem completa e ficam sabendo 
de todos os detalhes sobre o Coronavírus sem sair de casa. A ferramenta 
é capaz de mapear, integrar e conectar todo o ecossistema de saúde 
em tempo real, unindo cidadãos, unidades de atendimento, hospitais e 
médicos em uma única rede. 

G - Assessoria Solidária
Em momentos de pandemia, ser solidário e pensar no bem de cole-
tividade é mais que uma boa ação. É uma necessidade. Com foco na 
pós-quarentena, a Russell Bedford Brasil pensou em como ajudar 
empresas a passar pela crise da melhor forma possível, oferecendo 
sua expertise, sem custo algum. E por ser uma rede de auditoria 
internacional com atuação nacional, coloca à disposição profissionais 
especializados e multidisciplinares, como contadores e advogados das 
mais diversas áreas, essenciais para ajudar no futuro de seu negócio. 
É a Assessoria Técnica gratuita para pequenas e médias empresas. 
Para mais informações, entre em contato pelo email (contato@rus-
sellbedford.com.br).

H - Ciências Médicas 
As inscrições para o Vestibular 2020/2º Semestre da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo serão feitas exclusi-
vamente pela Internet pelo Portal da Fundação VUNESP - (www.
vunesp.com.br), a partir do próximo dia 5, mediante preenchimento 
da ficha de inscrição. A instituição também oferece 40 vagas para o 
curso de Enfermagem (Bacharelado, Noturno, 8 semestres), 50 vagas 
para Técnico em Radiologia (Tecnólogo, Noturno, 6 semestres) e 50 
vagas para Técnico em Sistemas Biomédicos (Tecnólogo, Noturno, 
6 semestres).

I - Serviços Públicos
Só um login, só uma senha. Todos os 25 milhões de brasileiros que 
utilizam os canais digitais do Banco do Brasil (BB) já podem facilmen-
te solicitar serviços públicos online no portal (gov.br), utilizando sua 
agência, conta e senha de oito dígitos. A Secretaria de Governo Digital 
do Ministério da Economia e o BB desenvolveram um sistema seguro 
para que usuários com a autenticação bancária não precisem criar novas 
senhas no acesso aos serviços públicos digitais. Com a integração do 
BB ao login único do Governo Federal, que ocorre agora, eles passam 
a utilizar o acesso do próprio home banking do BB, digitalmente, sem 
necessidade de deslocamentos.  

J - Filmes Franceses
Uma seleção de 50 filmes que integraram quase todas as edições do 
Festival Varilux de Cinema Francês para assistir em casa. E o que é 
melhor: de graça e durante quatro meses! Esse é o presente que a Em-
baixada da França, a Essilor/Varilux, patrocinadora master do festival, 
a produtora Bonfilm e a Looke, plataforma brasileira de streaming, 
oferecem para os amantes da filmografia francesa: Festival Varilux Em 
Casa. Com legendas em português, quase todos os filmes participaram 
das últimas edições do Festival Varilux de Cinema Francês, evento 
que ocorre anualmente, em junho, de forma simultânea em mais de 
80 cidades brasileiras. Basta acessar (www.festivalvariluxemcasa.com.
br) e fazer um cadastro simples.

O Índice de Confiança 
da Construção (ICST), da 
Fundação Getulio Vargas, 
recuou 25,8 pontos em abril, 
atingindo 65,0 pontos. Essa 
é a maior queda mensal e o 
menor valor do índice desde 
o início da série histórica. 
"Em abril, houve uma piora 
abrupta e sem precedentes 
no ambiente de negócios da 
construção: os empresários 
apontaram redução em suas 
carteiras de contrato, mais 
dificuldade no acesso ao 
crédito e queda da atividade. 

Vale notar que nem no 
pior momento da crise de 
2014-2018 que reduziu 
em 30% o PIB setorial, 
os empresários se mos-
traram tão pessimistas. 
Essa percepção negativa 
dos empresários não pou-
pou nenhum segmento da 
construção", observou Ana 

Os empresários apontaram mais dificuldade no acesso ao 
crédito e queda da atividade.

Essa é a menor taxa 
para o IPCA-15 em 
abril desde o início 

do Plano Real, em 1994. Em 
março deste ano, o IPCA-15 
tinha registrado inflação de 
0,02%. Já em abril de 2019, a 
taxa havia ficado em 0,72%.

Segundo dados divulgados 
ontem (28) pelo IBGE, o IPCA-
15 acumula taxas de inflação 
de 0,94% no ano e de 2,92% em 
12 meses. Em abril, enquanto 
os transportes puxaram a 
queda da taxa, com uma de-
flação de 1,47%, os alimentos 
evitaram uma queda maior do 
IPCA-15, já que registraram 
inflação de 2,46%.

Essa é a menor taxa desde o início do Plano Real, em 1994, diz IBGE.
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Prévia da inflação registra 
queda de 0,01% em abril

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é a prévia da inflação oficial, registrou 
queda de preços (deflação) de 0,01% em abril deste ano

despesas tiveram deflação, 
assim como os transpor-
tes: artigos de residência 
(-3,19%), saúde e cuidados 
pessoais (-0,32%), despesas 
pessoais (-0,28%), educação 
(-0,01%) e comunicação 
(-0,30%).

Entre os alimentos, os 
produtos que mais puxa-
ram os preços para cima 
estão a cebola (35,79%), o 
tomate (17,01%), a batata-
-inglesa (21,24%), a ce-
noura (31,67%) e as frutas 
(8,84%). Também tiveram 
alta os grupos de despesa 
habitação (0,12%) e vestu-
ário (0,01%) (ABr).

Entre os transportes, os 
itens que mais impulsiona-
ram a deflação foram os com-
bustíveis (-5,76%). Tiveram 

queda de preços a gasolina 
(-5,41%), o etanol (-9,08%) 
e o óleo diesel (-4,65%). 
Outros cinco grupos de 

Confiança da Construção tem a 
maior queda mensal

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou 
ontem (28) uma campanha para regulariza-
ção eletrônica do título de eleitor. Diante da 
pandemia do novo Coronavírus e o fecha-
mento dos cartórios eleitorais, o TSE pede 
que os eleitores resolvam as pendências 
no documento de forma eletrônica, no site 
(http://www.justicaeleitoral.jus.br/eleicoes//
atendimento/#atendimento-remoto).

O prazo vale para quem tem o título e para 

jovens de 16 anos que vão votar pela primei-
ra vez e querem solicitar o documento. Os 
eleitores que estiverem com pendências no 
documento não poderão votar nas eleições 
de outubro, quando serão eleitos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municí-
pios do país. Com o fim do prazo, o cadastro 
eleitoral será fechado e nenhuma alteração 
será permitida, somente a impressão da 
segunda via do título será autorizada (ABr).

Taxa de juros 
para pessoa física 
caiu 46,1%

As taxas de juros do crédi-
to para empresas e pessoas 
físicas caíram em março, de 
acordo com dados divulgados 
ontem (28), em Brasília, pelo 
Banco Central (BC). A taxa 
média de juros para pessoas 
físicas ficou em 46,1% em 
março, com redução de 0,6 
ponto percentual em relação a 
fevereiro. No caso das empre-
sas, a queda foi de 0,4 ponto 
percentual, indo para 16,6%.

Entre as modalidades para 
pessoas físicas, está o cheque 
especial com taxa de 130% 
ao ano (7,2% ao mês), redu-
ção em 0,6 ponto percentual. 
O BC determinou que os 
bancos não poderão cobrar 
taxas superiores a 8% ao 
mês, o equivalente a 151,8% 
ao ano. A taxa média de juros 
para pessoas físicas ficou em 
46,1% em março, com redu-
ção de 0,6 ponto percentual 
em relação a fevereiro. No 
caso das empresas, a queda 
foi de 0,4 ponto percentual, 
indo para 16,6%.

A taxa de juros do crédito 
pessoal não consignado 
subiu para 94,7% ao ano 
em março, com queda de 
11,9 pontos percentuais 
em relação a fevereiro. A 
taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha de 
pagamento) caiu 0,4 ponto 
percentual, indo para 21% ao 
ano no mês passado (ABr).

Maria Castelo, Coordenado-
ra de Projetos da Construção 
do FGV IBRE. A forte queda 
do ICST em abril é reflexo 
da piora da percepção dos 
empresários principalmente 
em relação às expectativas 
para os próximos três e seis 
meses. 

Com o aumento do pessi-
mismo relativo à demanda 
futura, a intenção de con-
tratar dos empresários da 
construção também foi bas-

tante afetada. O Indicador 
de Emprego Previsto (EP) 
caiu 33 pontos na compara-
ção com março com ajuste 
sazonal. "Em grande parte 
dos estados, a construção 
foi considerada atividade 
essencial e por isso não 
sofreu paralização, assim a 
forte queda do Indicador de 
EP parece mais relacionada 
ao adiamento de projetos", 
avaliou Ana Castelo (AI/
FGV). 

Regularização de título de eleitor
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