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Surpresas e não surpresas 

No detalhe econômico a ficha cai; em outras nem é necessário 

O payroll de maio trouxe a criação de 2,5 milhões de empregos, quando se esperava destruição de 
8 milhões. Muito bom se isso não estivesse amparado pelo Payroll Protection Program, que 
protegerá o emprego americano até setembro, permitindo a sustentabilidade da performance. A 
taxa de desemprego que se esperava de 19,5% veio a 13,3% em maio, de 14,7% em abril. Há 
também o risco de o Congresso americano não estender os benefícios de desemprego, que 
vencem em 31 de julho. 
 
No início a percepção essencial era de que quem soubesse lidar com a pandemia teria a chave da 
velocidade reativa da economia. Para isso seria preciso priorizar e focar em iniciativas envolvendo 
os Bancos Centrais, diretrizes políticas únicas, pacotes de estímulos às empresas, trabalhadores e 
consumidores e orientações à população, de forma que o processo resultasse rapidez e as medidas 
de isolamento social ou lockdown evitassem o colapso do sistema de saúde, permitindo agilidade 
na reabertura das atividades. 
 
O payroll americano é parte disso e a maioria dos países vem obtendo sucesso na sua estratégia de 
combate à pandemia, com curvas descendentes. Contudo, será necessária a continuidade de novos 
estímulos econômicos, já que os efeitos catastróficos na produção, consumo, emprego e renda 
serão conhecidos no 2º trimestre de 2020 (2T20). Na União Europeia o pacote de recursos de US$ 
849,3 bilhões para um plano de recuperação superou as expectativas. O Japão também anunciou 
US$ 1,073 trilhão, dos quais 25% serão gastos diretos. Na Alemanha um novo pacote de estímulos 
de US$ 90,6 bilhões está seno negociado. 
 
Nesse sentido já se tem na Zona do Euro um PMI de serviços evoluindo de 12,0 em abril para 30,5 
em maio. Na China o PMI apurado pelo governo evoluiu de 53,2 para 53,6, mas para as empresas 
médias e pequenas (Caixin / Markit) a evolução foi de 44,4 para 55,0, o maior em dez anos. Já nos 
EUA a evolução foi de 41,8 para 45,4, com o indicador de novas encomendas evoluindo de 32,9 
para 41,9. O grande orientador, no entanto, está no emprego, como dito sua sustentabilidade, e a 
possibilidade de novos atritos entre EUA e China. 
 
Assim como em todos os países o Brasil apresentou vários indicadores negativos como a queda de 
1,5% do PIB no 1T20 sobre o 4T19, mas amenizada pelo crescimento de 0,6% do PIB agrícola. A 
taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril subiu para 12,6%, com fechamentos de 860,5 
mil empregos em abril, vindo de 240,7 mil em março segundo o Caged. A produção industrial em 
abril caiu 18,8% sobre março, uma deflação em abril pelo IPCA de 0,31%, enquanto o IPCA-15 de 
maio já apontou outra deflação de 0,59%. 
 
Como destacado, para o Brasil, além da geração de emprego é fundamental o investimento 
privado, porque o público já alguns anos perdeu a capacidade. O segmento de infraestrutura, de 
grandes oportunidades, tem sua agenda de leilões revisada ou postergada como foi o caso de 
aeroportos para 2021. 
 
O Indicador IPEA de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) caiu 27,5% em abril sobre março, e 
11,0% pelo trimestre móvel encerrado em abril, as mais intensas quedas da série iniciada em 
janeiro de 1996. Pelos dados do IBGE a FBCF cresceu 3,1% no 1T20 sobre o 4T19, que havia 
recuado 2,7% sobre o 3T19. No entanto, sobre o 1T19 cresceu 4,3%. Esses crescimentos na 
verdade refletiram o efeito das importações líquidas de máquinas e equipamentos para o setor de 
óleo e gás. A taxa de investimento, que continua baixa, chegou a 15,8% no 1T20. 
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Nesse contexto, pelo tempo transcorrido da pandemia no Brasil, ao contrário de muitos países, a 
curva da Covid-19 já deveria estar estabilizada ou iniciando uma inflexão. Na realidade o Brasil não 
soube articular todo o processo e não foi capaz de tirar vantagem da experiência passada por 
outros países, simplesmente por questões políticas, o que não é surpresa nos últimos anos. É o 
atual epicentro, com curva em aceleração, liberando o isolamento social por pressão, sem atingir o 
pico, e o que é pior sonegando informação. Além disso, dos recursos disponibilizados há alguns 
indícios de mau uso. 
 
O cenário, contudo, não está de todo ruim. As medidas de estímulo econômico adotadas pelo 
governo conseguiram reverter a forte queda das vendas de abril, provavelmente o fundo do poço. 
Em maio, de acordo com as notas fiscais eletrônicas registradas no Sistema SPED, a média diária de 
vendas atingiu R$ 21,1 bilhões, evolução real de 11,1% sobre abril. Já no comércio eletrônico o 
resultado não poderia ser diferente crescendo 17,2% em abril sobre igual mês de 2019 e, da 
mesma forma, 40,7% em maio. 
 
Se for possível, ainda há muito por fazer. 
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