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Resumo: Este estudo buscou analisar os impactos sobre a renda e emprego da 
população brasileira e sobre o Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, analisou-
se a proposição de um programa de Renda Básica Emergencial (RBE) de 1 Salário 
Mínimo, que contemplasse a população mais impactada pela crise, bem como os 
efeitos decorrentes deste programa sobre a renda, emprego e PIB. Os resultados 
obtidos foram comparados com a proposição de RBE de R$ 600,00, em tramite no 
Senado brasileiro. Verificou-se que o programa de RBE aqui sugerido seria capaz 
de manter R$ 76,5 bilhões do PIB por mês, além de gerar 16,7 milhões de postos 
de trabalho. Este impacto se traduziria na prevenção da perda equivalente a 3,1% 
do PIB no ano de 2020 caso este programa se mantenha apenas num período de três 
meses. Por fim, ressaltamos que não foi proposto nem se faz presente uma proposta 
de desenho e implementação desta política pública, de maneira que outras 
avaliações quanto a sua exequibilidade se fazem necessária. 
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Introdução 

A presente análise buscou identificar a população, sobretudo de trabalhadores informais, por 

conta própria e desempregados, que deverão ser impactados com a perda da renda familiar em 

função da pandemia do COVID-19. Trata-se de análise preliminar que visa quantificar o 

impacto na renda e emprego da população, bem como o custo e o impacto de programas de 

Renda Básica Emergencial (RBE), de modo que será necessário pensar posteriormente no 

desenho de política pública adequada para responder a essa intempérie. 

Acreditamos que neste momento o mais adequado para absorção deste choque e proteção da 

população mais desassistida seja um programa de renda mínima focalizada na população mais 

vulnerável, que seja seguido por programas de abastecimento de linhas de créditos para 

empresas, com condicional à manutenção de empregos e salários, além de ajuda financeira para 

estados e municípios continuarem pagando servidores. Estes dois últimos programas não foram 

objetos de análise neste estudo.  

Este estudo permite concluir que, devido às políticas de isolamento, a perda de renda dos 

trabalhadores informais e por conta própria, somado à impossibilidade de reempregar 

desempregados e trabalhadores em desalento, superaria R$ 50 bilhões mensais. O efeito disso 

sobre a economia seria ainda mais perverso, pois esses trabalhadores deixariam de consumir, 

gerando uma redução de R$ 83,3 bilhões em termos do Produto Interno Bruto (PIB) por mês e 

a destruição de 18 milhões de postos de trabalho. 

Programas de Renda Básica em caráter emergencial que auxiliassem essa população durante 

o tempo em que o isolamento social se mantiver no Brasil teriam custo de R$ 18,4 a 50 bilhões 

mensais, dependendo do valor da renda básica e da população contemplada, e poderiam 

proteger até 77 milhões de brasileiros desta crise humanitária. Afora, estimamos seu impacto 

na economia brasileira, sendo responsável por garantir a manutenção de até R$ 76,5 bilhões em 

termos do PIB por mês, além de 16,7 milhões de postos de trabalho, no caso de uma Renda 

Básica Emergencial equivalente a R$ 1.045,00 (Um Salário Mínimo). 

 

Perfil Populacional por vínculo 

Na tentativa de estimarmos o impacto da crise, bem como os efeitos de um programa RBE, 

fez-se necessário o levantamento do perfil populacional e de vínculos ocupacionais na 
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economia brasileira. Para tal, utilizamos os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD), encontrando os resultados a seguir.  

Exceto pela população que está fora da força de trabalho, a maior parte da população é 

celetista (17%), aposentado e pensionista do INSS (16%) ou é trabalhador por conta própria 

com CNPJ ou trabalhador informal (16%). Por sua vez, os Desempregados e desalentados 

representam 7%, beneficiários do bolsa família, 5%, servidores e militares, 4%, e apenas 1% 

da população é empregador com CNPJ. Os dados estão apresentados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Distribuição da população por tipo de vínculo

 
Fonte: PNAD/IBGE; Elaboração dos autores 

 

Porém, ao se agrupar os trabalhadores de acordo com a renda média familiar per capita, fica 

evidente que esse padrão se altera muito com o aumento da renda, conforme pode ser constado 

pelo Gráfico 2. Enquanto nos primeiros decis de renda há predomínio de beneficiários do Bolsa 

Família (BF), que até o quinto decil, representam 8,8 milhões de pessoas, nos decis superiores 

os Aposentados e Pensionistas do INSS e Celetistas ganham importância. 
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Gráfico 2 – Distribuição da população por vínculo e decil de renda

 
Fonte: PNAD/IBGE; Elaboração dos autores 

 

Tanto empregadores com CNPJ, quanto Servidores e Militares são praticamente inexistentes 

nos primeiros decis, mas passam a ter importância a partir do sexto decil. O único grupo que se 

mantém praticamente constante se considerarmos a evolução da renda é o de trabalhadores por 

conta própria com CNPJ e trabalhadores informais, embora o número seja maior no 4º, 5º e 7º 

decil. 

Celetistas, Empregadores com CNPJ, Aposentados e Pensionistas do INSS, Servidores e 

Militares correspondem a 40,2% da população e 65,8% da força de trabalho. Por estarem 

predominantemente em decis superiores e por não sentirem tanto o impacto da crise, são os que 

menos necessitam desses recursos, dado o rendimento contínuo, bem como a capacidade de 

poupança dessa estratificação. Sobretudo, a categoria de Celetistas deverá ser contemplada com 

outros programas que visem a manutenção do emprego destes, de modo que entendemos não 

serem o enfoque de um programa de RBE neste momento. 

Por outro lado, beneficiários do Bolsa Família e aqueles que estão fora da força de trabalho, 

que seriam responsáveis por R$ 84,4 bilhões desse desembolso, embora predominantemente 

nos decis inferiores, sofrem menos o impacto da crie, pois não há perda de renda direta, uma 

vez que ou seus recebimentos são mantidos, ou, como não trabalhavam e nem procuravam 

emprego, não perderiam, em termos financeiros, com a necessidade de isolamento. Contudo, 

entendemos que este grupo possa ter impactos indiretos dado a complementaridade de renda 
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que buscam com trabalhos esporádicos, ou mesmo informais, e que podem não ser capturados 

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de maneira que entendemos que 

devam ser contemplados num programa de RBE. 

O grupo mais prejudicado pela crise causada pelo COVID-19 é o de trabalhadores informais 

e trabalhadores por conta própria, os quais, devido às restrições à movimentação, perderiam sua 

fonte principal de renda. Soma-se a este grupo, o dos desempregados e em desalento, que 

continuariam nessas situações por não terem oportunidade de encontrarem uma alocação dado 

a disfuncionalidade na economia, oriundo desta crise. Estes grupos respondem, conjuntamente, 

por 20,9% da população brasileira e por 34,2% da mão de obra. 

Entendemos que outras medidas que visem a manutenção do emprego e renda daqueles já 

empregados formalmente devam ser implementadas a fim de não agravar a situação do mercado 

de trabalho. Para isto, programas de abastecimento de linhas de créditos para empresas, com 

condicional à manutenção de empregos e salários, além de ajuda financeira para estados e 

municípios continuarem pagando servidores se fazem necessárias, ainda que não sejam objetos 

deste estudo preliminar, são complementares. 

Trabalhadores por Conta Própria, Informais, Desempregados, em Desalento e 

Intermitentes 

O Gráfico 3 divide os trabalhadores informais, permitindo a melhor compreensão da 

distribuição do tipo de vínculo desse grupo. O gráfico apresenta também os trabalhadores 

desempregados e em desalento, além dos trabalhadores intermitentes, totalizando o grupo de 

trabalhadores que mais serão prejudicados pelo COVID-19. 

Dentre os informais, os trabalhadores por conta própria sem CNPJ são a maioria e 

apresentam distribuição homogênea ao longo da evolução por renda, assim como os informais 

do setor privado. Empregadores sem CNPJ, por outro lado, assim como trabalhadores por conta 

própria com CNPJ apresentam crescimento de participação conforme a renda aumenta, estando 

majoritariamente nos decis superiores. Por fim, trabalhadores domésticos informais se 

encontram principalmente nos decis intermediários (especialmente do 3º ao 7º). 

Os desempregados e os trabalhadores em desalento, por sua vez, são maioria nos decis 

inferiores de renda, com destaque especial para os primeiros cinco decis, que em conjunto 

representam a metade mais pobre da população. Por conta do peso desses trabalhadores no total, 

fica evidente que os setores mais prejudicados da população, por concentrarem mais esses 

grupos, são aqueles que possuem as rendas mais baixas. 
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Gráfico 3 - Distribuição dos informais, conta própria, desempregados e intermitentes 

 
Fonte: PNAD/IBGE; Elaboração dos autores 

 

A perda de renda total desses trabalhadores, considerando que sua fonte de renda deixe de 

existir durante o período de isolamento é apresentada na Tabela 1.  
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bilhões por mês, dos quais R$ 33,9 bilhões se devem à perda de renda dos informais, R$ 10,1 

bilhões se devem à perda de renda dos trabalhadores por conta própria com CNPJ e R$ 6,6 

bilhões à perda de renda dos intermitentes. 
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Tabela 1 - Perda de renda total por decil e tipo de veículo (R$ bilhões por mês) 

 
Fonte: PNAD/IBGE; Elaboração dos autores 

 

Ao se analisar por classes de renda, verifica-se que, em termos absoluto, o grupo mais 

prejudicado, exatamente por receber maior renda, seria o trabalhador do 10º decil, que teria 

uma perda total mensal de R$ 17,5 bilhões. No entanto, estes trabalhadores têm grandes chances 

de se defenderem por possivelmente possuírem poupança para enfrentar a crise. A perda de 

renda dos decis inferiores (do 1º ao 5º) soma R$ 9,4 bilhões por mês, e estes sim seriam os mais 

prejudicados. Primeiramente, pois a queda de renda se reverteria imediatamente em perda do 

poder aquisitivo, já que estes não têm poupança disponível e nem acesso à crédito. Ademais, 

em termos da renda total recebida por mês, verifica-se que nesses decis a perda relativa é 

superior, chegando a 25% no caso do 5º decil. Nos decis superiores a perda é menor, chegando 

a 15% no decil mais alto de renda, além de ter um impacto menor sobre sua condição de vida, 

pois, conforme mencionado, há uma menor dependência do fluxo de renda imediato, dado que 

este grupo tem acesso à poupança e ao crédito. 

Por tipo de vínculo, verifica-se que os trabalhadores por conta própria sem CNPJ são os mais 

prejudicados pela crise em termos da queda de renda, apresentando perda de renda total mensal 

de R$ 17,7 bilhões. Por se distribuírem quase uniformemente nos estratos superiores de renda, 

é possível dizer que este grupo é, também, aquele cujo impacto social da perda de renda é a 

mais relevante.  

 

Efeitos sobre a Economia 

Por meio do ferramental Insumo-Produto, analisamos os impactos da perda de renda dessa 

parcela da população sobre a renda total da população e sobre o emprego. 

 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
Intermitentes 0,02 0,27 0,43 0,63 0,92 1,25 1,08 0,86 0,70 0,44 6,6
Conta Própria com CNPJ 0,00 0,03 0,05 0,11 0,23 0,27 0,57 0,98 1,70 6,15 10,1
Informais: Empregador sem CNPJ 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,10 0,18 0,28 0,94 1,7
Informais: Conta própria sem CNPJ 0,18 0,39 0,58 0,97 1,24 1,23 1,95 2,43 3,23 5,45 17,7
Informais: Setor privado 0,12 0,31 0,46 0,67 0,87 0,91 1,21 1,41 1,86 4,35 12,2
Informais: Domésticos 0,03 0,08 0,15 0,25 0,31 0,34 0,43 0,39 0,30 0,16 2,4
TOTAL 0,4 1,1 1,7 2,7 3,6 4,1 5,3 6,3 8,1 17,5 50,6
% da renda mensal 16% 19% 19% 23% 25% 22% 23% 21% 19% 15%
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Tabela 2 - Impacto da redução de R$ 50,6 bilhões por mês na renda sobre a economia 

 
Fonte: MIP/IBGE e TRU/IBGE; Elaboração própria 

 

Se assumirmos que todo impacto da redução de renda se reverta diretamente em redução do 

consumo – o que é razoável, dado que a população que mais seria afetada é aquela que não tem 

condições de poupar e tem pouco acesso ao crédito, uma redução de R$ 50,6 bilhões mensais 

na renda reduziria diretamente o consumo de bens nacionais da população em R$ 47,9 bilhões. 

Em termos do PIB, medido pelo valor adicionado nos setores produtores de bens de consumo, 

isso significaria uma perda de R$ 24,8 bilhões por mês, além de destruição de 5,5 milhões de 

postos de trabalho. 

Porém, o resultado não está limitado a estes impactos. Como esses setores utilizam insumos 

para produzir, e esses insumos também deixariam de ser demandados, haveria uma perda na 

cadeia a montante, ou seja, na cadeia de fornecedores, de R$ 38,4 bilhões em termos do volume 

de produção, o que significariam R$ 18,5 bilhões a menos em termos do PIB por mês e 4,0 

milhões de postos de trabalho. 

Os impactos negativos da redução de renda, porém, não param por aí. Por gerar renda e 

emprego tanto nos setores de consumo, quanto na cadeia, há também o impacto induzido. 

Essencialmente, a queda da renda e dos empregos reduziria o consumo e geraria um efeito em 

cascata, pois sem renda, não há consumo, e sem consumo, não há geração de novos empregos. 

Considerando este efeito induzido pela redução da renda, estima-se que haveria uma perda 

de R$ 34,8 bilhões mensais em termos do PIB tanto nos setores de bens de consumo, quanto 

nas cadeias produtivas, e seriam destruídos outros 7,5 milhões de postos de trabalho. 

No total, a perda nos setores diretamente afetados, na cadeia de fornecedores desses setores 

e decorrente do efeito induzido seria, por mês de isolamento, de R$ 78,1 bilhões em termos do 

PIB por mês, além de 17,0 milhões de postos de trabalho. 

Considerando que o isolamento seja mantido por três meses, isso significaria um impacto 

negativo, no ano de 2020, de 3,2% do PIB. Essa perda, ademais, significaria uma redução de 

21,6% no emprego, e num aumento de 19,1 pontos percentuais na taxa de desemprego, o que a 

elevaria para um patamar superior a 30% (atualmente é de 11,6%). 

Direto Indireto Induzido Total
Impacto sobre a produção (R$ bi / mês) -47,9 -38,4 -69,6 -156,0
Impacto sobre o PIB (R$ bi / mês) -24,8 -18,5 -34,8 -78,1
Impacto sobre o emprego (milhões) -5,5 -4,0 -7,5 -17,0
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Política de renda mínima para todos informais e trabalhadores por conta própria 

O custo de uma política focada nos principais prejudicados pela crise é muito menor do que 

o custo de uma renda universal, pois envolve muito menos trabalhadores, além de ser mais 

efetiva no curto prazo, pois é focada naqueles que terão maior redução da renda. No total, a 

Política de Renda Básica Emergencial implicaria em um desembolso mensal de R$ 49,6 

bilhões, caso se adote como valor um salário mínimo per capita (R$ 1.045,00) distribuídos para 

todos os informais, trabalhadores por conta própria, desempregados e trabalhadores em 

desalento, conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Gasto mensal de uma política de renda de R$ 1.045,00 por mês focalizada em 

informais, conta própria e desempregados (R$ bilhões por mês) 

 
Fonte: PNAD/IBGE; Elaboração dos autores 

 

Em termos de estratos de renda, o gasto total seria decrescente, na medida em que há mais 

trabalhadores nas condições cuja proposta se foca, do que nos estratos superiores. Enquanto 

seriam desembolsados R$ 6,1 bilhões por mês para o primeiro decil, seriam desembolsado R$ 

3,6 bilhões para o decil de renda superior. O impacto principal de tal medida, porém, é em 

termos relativos da renda. Enquanto os decis inferiores teriam uma sustentação relevante da sua 

renda mensal, podendo até ter um aumento desta para um nível socialmente digno, os decis 

superiores teriam algum benefício, mas proporcionalmente bem menor. 

Já em termos do tipo de vínculo, trabalhadores por conta própria sem CNPJ seriam os 

principais beneficiários, representando quase um terço do gasto total (R$ 15,8 bilhões), seguido 

dos desempregados (R$ 11,2 bilhões) e dos informais do setor privado (R$ 10,7 bilhões). 

A Tabela 4 apresenta o impacto da renda em termos líquidos, ou seja, considerando tanto a 

perda devido à crise, quanto o benefício. 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
Conta Própria com CNPJ 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 1,1 4,3
Informais: Empregador sem CNPJ 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8
Informais: Conta própria sem CNPJ 1,4 1,5 1,5 1,8 1,8 1,4 1,9 1,8 1,6 1,2 15,8
Informais: Setor privado 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,0 0,9 0,8 10,7
Informais: Domésticos 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,0 3,2
Desempregados 2,4 1,7 1,7 1,5 1,2 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3 11,2
Desaleto 1,2 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 3,6
TOTAL 6,1 5,5 5,4 5,7 5,4 4,1 4,9 4,6 4,2 3,6 49,6
% da renda mensal 275% 93% 62% 50% 37% 22% 22% 15% 10% 3%
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Embora em termos absolutos a perda líquida de renda do decil superior seja alta (R$ 31,0 

bilhões), ela representa apenas 11% da sua renda total. Os decis inferiores seriam os que mais 

se beneficiariam dessa política, pois apresentariam ganho líquido de renda. Haveria aumento 

de renda que variaria de 4% no 6º decil até 241% no 1º decil, o que significa que essa política 

seria muito efetiva para manutenção do nível de vida da população menos abastada. 

O impacto seria positivo, portanto, nos decis iniciais, e, a despeito do valor não recompor 

completamente a renda da população, seria o 10º decil quem arcaria principalmente com os 

custos, o que é justificável, pois este grupo é o que mais consegue enfrentar uma crise.  

 

Tabela 4 - Variação líquida na renda por decil de política de renda de R$ 1.045,00 

focalizada em informais, conta própria e desempregados (R$ bilhões por mês) 

 
Fonte: PNAD/IBGE; Elaboração dos autores 

 

RBE: Mitigação da redução do PIB e dos empregos 

Nesta seção buscamos mensurar o impacto que este programa de renda mínima poderá 

exercer na atividade brasileira, através da Matriz Insumo-Produto, a fim de compreender os 

efeitos que o programa de RBE aqui exposto poderá oferecer a sociedade. 

Um estímulo de R$ 49,6 bilhões por mês abrandaria a queda do consumo de bens nacionais 

da população em R$ 47,0 bilhões. Isso significaria R$ 24,3 bilhões mensais a mais em termos 

de valor adicionado (PIB) nos setores produtores de bens de consumo e a manutenção de 5,4 

milhões de postos de trabalho. 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
Conta Própria com CNPJ 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,4 -0,7 -1,4 -5,9 -8,7
Informais: Empregador sem CNPJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -1,1 -1,7
Informais: Conta própria sem CNPJ 1,0 0,6 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,7 -1,2 -1,9 -3,5 -4,8
Informais: Setor privado 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,0 -0,1 -0,4 -0,9 -3,5 -3,0
Informais: Domésticos 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,7
Desempregados 2,4 1,7 1,7 1,5 1,2 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3 11,2
Desaleto 1,2 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 3,6
TOTAL 5,4 3,7 3,2 2,6 1,7 0,7 -0,4 -1,9 -4,0 -13,6 -2,7
% da renda mensal 241% 63% 36% 23% 11% 4% -2% -6% -9% -11%
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Tabela 5 - Impacto do estímulo de R$ 49,6 bilhões por mês sobre PIB e emprego 

 
Fonte: MIP/IBGE e TRU/IBGE; Elaboração própria 

 

Porém, como esses setores utilizam insumos para produzir, esses insumos também 

aumentariam. Deste modo, seriam demandados R$ 37,7 bilhões em insumos, o que 

significariam R$ 18,1 bilhões a mais em termos do PIB por mês e 3,92 milhões de postos de 

trabalho na cadeia a montante, embora sabemos que estes efeitos na geração de postos de 

trabalho não devam ocorrer enquanto permanecerem as medidas de isolamento ou 

distanciamento social, mas poderão impactar no momento seguinte em que as condições forem 

normalizadas. 

Com a manutenção dos empregos, essa população consumiria mais bens produzidos no país 

e geraria mais R$ 34,1 bilhões mensais em termos do PIB tanto nos setores de bens de consumo, 

quanto nas cadeias produtivas, e seriam mantidos outros 7,4 milhões de empregos. 

No total, a política de sustentação por meio da renda mínima seria capaz de garantir a 

manutenção de R$ 76,5 bilhões em termos do PIB por mês, além de 16,7 milhões de postos de 

trabalho. 

Em termos do PIB, considerando que a política seja mantida por apenas três meses, isso 

resultaria em um impacto positivo no ano de 2020, de 3,1%, o que reduziria muito os efeitos 

deletérios da crise tanto por garantir empregos, quanto por garantir a manutenção da economia. 

Conforme apresentado na Tabela 5, essa medida quase que mitigaria por completo a redução 

do PIB e a queda dos empregos. No final, ao invés de se ter uma redução de R$ 78,1 bilhões 

por mês em termos do PIB e a destruição de 17,0 milhões de postos de trabalho, ter-se-ia uma 

redução de apenas R$ 1,6 bilhões em termos do PIB e de 300 mil de postos de trabalho pelo 

período que durar o isolamento. Esse cálculo, vale lembrar, não considera o efeito dinâmico da 

manutenção desses postos de trabalho e quanto seria mais fácil para a economia recuperar sua 

capacidade de produzir passado o período de contenção. 

 

 

Direto Indireto Induzido Total
Impacto sobre a produção (R$ bi / mês) 47,0 37,7 68,2 152,8
Impacto sobre o PIB (R$ bi / mês) 24,3 18,1 34,1 76,5
Impacto sobre o emprego (milhões) 5,4 3,9 7,4 16,7
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Política de Renda Emergencial de R$ 600,00 

Foi aprovada no Senado em 30/03/2020 uma proposta de política de Renda Mínima 

Emergencial de R$ 600,00 por trabalhador para prevenir a sociedade dos custos do isolamento 

necessário para contenção do COVID-19. Assim como na proposta acima, estão excluídos da 

política, além de pessoas com emprego formal, pessoas que sejam titulares de benefícios 

previdenciários ou assistencial, beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de renda 

federal, ressalvando o Bolsa Família. Porém, diferentemente da proposta exposta nesta análise, 

são elegíveis para o benefício apenas maiores de 18 anos cuja renda familiar mensal não exceda 

três salários mínimos ou ½ (meio) salário mínimo per capita. Estariam incluídos nos possíveis 

beneficiários, portanto, os trabalhadores por conta própria, informais, intermitentes, 

desempregados e em desalento, desde que satisfaçam os critérios de renda.  

Embora o custo dessa política seja menor do que a política de R$ 1.045,00 acima discutida, 

seus efeitos sobre a sustentação da renda e do emprego também são menores. Em termos 

sociais, porém, há alguns ganhos, como por exemplo, o fato de mães solteiras terem o benefício 

dobrado – ao invés de receber R$ 600,00, estas receberiam R 1.200,00. O Gráfico 3 apresenta 

o total de beneficiários contemplados pela política distribuídos de acordo com o valor do 

benefício.  

No total, seriam beneficiadas 2,2 milhões de mães solteiras chefes de família, as quais 

receberiam R$ 1.200,00 por mês, e haveria 30,8 outros beneficiários, cada um recebendo R$ 

600,00. Em termos dos grupos de renda, seriam beneficiados predominantemente aqueles dos 

decis inferiores. Pessoas cuja renda familiar se encontra nos primeiros cinco decis, ou seja, a 

metade mais pobre da população, representariam 80,5% dos beneficiários, enquanto os demais 

seriam apenas 19,5%. 

Considerando esses critérios de elegibilidade e que o benefício seria de R$ 600,00 (exceto 

para mães solteiras), ao invés de R$ 1.045,00, o custo dessa medida se reduziria de R$ 49,6 

bilhões para R$ 21,1 bilhões por mês. Desta forma, conforme apresentado na Tabela 8, haveria 

a perda líquida total de renda para população de R$ 29,5 bilhões mensais.  
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Tabela 6 - Variação líquida na renda por decil de política de renda de R$ 600,00 por mês 

focalizada (R$ bilhões por mês) 

 
Fonte: PNAD/IBGE; Elaboração dos autores 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos beneficiários pelo valor do benefício 

 
Fonte: PNAD/IBGE; Elaboração dos autores 

 

Em termos dos decis de renda, conforme pode-se verificar, apenas os primeiros quatro decis 

não teriam perda líquida de renda. Os decis intermediários (5º e 6º) apresentariam uma perda 

líquida de 7% a 13%, enquanto esta perda seria maior nos decis superiores (7º ao 10º), chegando 

a 18%.  

Embora seja capaz de sustentar a renda dos decis inferiores, garantindo, inclusive aumento 

de renda líquida para os 30% mais pobres da população, a maior perda dessa política em relação 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
Intermitentes 0,07 0,25 0,10 -0,10 -0,48 -0,84 -0,85 -0,78 -0,70 -0,44 -3,8
Conta Própria com CNPJ 0,01 0,03 0,02 -0,01 -0,11 -0,19 -0,48 -0,90 -1,67 -6,13 -9,4
Informais: Empregador sem CNPJ 0,01 0,01 0,00 0,00 -0,02 -0,04 -0,08 -0,16 -0,27 -0,94 -1,5
Informais: Conta própria sem CNPJ 0,36 0,24 0,05 -0,20 -0,58 -0,80 -1,52 -2,16 -3,12 -5,43 -13,2
Informais: Setor privado 0,24 0,19 0,05 -0,14 -0,44 -0,64 -0,98 -1,25 -1,82 -4,35 -9,1
Informais: Domésticos 0,10 0,09 0,07 0,00 -0,12 -0,20 -0,31 -0,33 -0,29 -0,16 -1,2
Beneficiários do Bolsa Família 1,50 1,09 0,80 0,52 0,23 0,07 0,05 0,01 0,00 0,00 4,3
Desempregados 0,87 0,62 0,65 0,53 0,38 0,16 0,11 0,05 0,00 0,00 3,4
Desalento 0,30 0,21 0,18 0,11 0,09 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 1,0
TOTAL 3,5 2,7 1,9 0,7 -1,1 -2,4 -4,0 -5,5 -7,9 -17,4 -29,5
% da renda mensal 155% 46% 22% 6% -7% -13% -18% -18% -18% -15%
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à proposta anterior está na sua menor capacidade de garantir a sustentação da atividade 

econômica e, portanto, do PIB e dos empregos. 

Conforme é possível verificar pela Tabela 97, o impacto direto da medida seria a sustentação 

de 2,3 milhões de postos de trabalho, além de R$ 10,3 bilhões mensais em termos de PIB. No 

entanto, devido ao efeito na cadeia de produção e ao efeito induzido da renda, o impacto total 

sobre a economia seria bastante superior. Estima-se que seriam garantidos, por conta dessa 

política, 7,1 milhões de postos de trabalho, além de R$ 32,6 bilhões em termos do PIB por mês, 

o que, no total de três meses, chegaria a R$ 97,7 bilhões, ou seja, 1,3% do PIB. 

 

Tabela 7 - Impacto do estímulo de R$ 21,1 bilhões por mês sobre PIB e emprego 

 
Fonte: MIP/IBGE e TRU/IBGE; Elaboração própria 

 

Levando em consideração a perda de renda esperada decorrente da crise do COVID-19, 

conforme apresentado no início deste trabalho (Tabela 3), o efeito líquido da medida seria 

equivalente a uma perda em termos de emprego de 9,9 milhões de postos de trabalho, além de 

uma perda de R$ 45,5 bilhões em termos do PIB (1,9% do PIB). Isso significa que, embora 

importante para manutenção do nível de renda, especialmente da população com menor poder 

aquisitivo, essa política é menos efetiva do que a proposta anteriormente para manutenção da 

renda e dos empregos. 

 

Conclusões Preliminares 

Os trabalhadores mais prejudicados pela crise são aqueles que possuem empregos informais 

ou trabalhavam por conta própria e aqueles que estavam procurando emprego ou já estavam em 

desalento. Embora envolva todos os estratos de renda, esse grupo está presente 

predominantemente nos estratos intermediários e inferiores, o que significa que será a 

população mais pobre a mais prejudicada. Ademais, por não terem acesso à crédito e não terem 

poupança acumulada, este grupo sofrerá de sobremaneira com a paralização necessária das 

atividades para o combate ao COVID-19. 

Direto Indireto Induzido Total Ef. líquido
Impacto sobre a produção (R$ bi / mês) 20,0 16,0 29,0 65,1 -91,0
Impacto sobre o PIB (R$ bi / mês) 10,3 7,7 14,5 32,6 -45,5
Impacto sobre o emprego (milhões) 2,3 1,7 3,1 7,1 -9,9
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A análise dos dados da PNAD permite concluir que, devido às políticas de isolamento, a 

perda de renda dos trabalhadores informais e por conta própria superaria R$ 50 bilhões. O efeito 

disso sobre a economia, analisado a partir das Matrizes Insumo-Produto do IBGE permite 

concluir que o efeito seria ainda mais perverso, pois esses trabalhadores deixariam de consumir, 

desencadeando perdas para toda a cadeia produtiva. Estima-se que haveria redução de R$ 78,1 

bilhões em termos do PIB por mês e a destruição de 17,0 milhões de postos de trabalho. 

Com essa análise estática propomos um modelo de Renda Básica Emergencial que 

contemple a população mais impactada pela crise do COVID-19. No cenário em que 

trabalhadores informais, por conta própria e desempregados receberiam 1 (um) salário mínimo 

brasileiro (R$ 1.045,00) por mês durante o tempo em que o isolamento social se mantiver no 

Brasil, verifica-se que os efeitos da crise sobre a renda e o emprego seriam praticamente 

mitigados, no entanto, o custo fiscal seria na ordem de R$ 50 bilhões por mês. Porém, por meio 

da análise Insumo-Produto, verificou-se que este programa seria capaz de manter R$ 76,5 

bilhões do PIB por mês, além de gerar 16,7 milhões de postos de trabalho. Este impacto se 

traduziria na prevenção da perda equivalente a 3,1% do PIB no ano de 2020 caso este programa 

se mantenha apenas num período de três meses. 

Em um cenário menos ambicioso, onde a renda seria de R$ 600,00 (exceto para mães 

solteiras, cuja renda seria de R$ 1.200,00) e há restrições mais amplas para o acesso ao 

benefício, a sustentação líquida da renda se restringiria apenas aos 40% mais pobres e haveria 

uma perda líquida em termos do PIB de 1,9%, além de 16,7 milhões de postos de trabalho. 

Sugerimos, frente a esses cenários, que essas políticas sejam complementadas por outros 

programas que visem a manutenção do emprego e salário, de maneira a não agravar o problema 

(ainda que não tenham sido objetos desta análise).  

Embora haja um custo fiscal relevante, que variaria de R$ 20 a R$ 50 bilhões mensais, 77 

milhões de brasileiros seriam protegidos (quando considerados a população fora da força de 

trabalho, que soma 29,4 milhões de brasileiros) desta crise humanitária. 

Essa presente análise não buscou esgotar o assunto, ainda que no entendimento dos autores 

o programa poderia ser expandido, de forma que entendemos este ser o mínimo a ser feito. 

Adicionalmente, também ressaltamos que não foi proposto nem se faz presente uma proposta 

de desenho e implementação desta política pública, de maneira que outras avaliações quanto a 

sua exequibilidade se fazem necessária. 
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Anexo 1: Metodologia 

A análise proposta partiu dos dados da Pesquisa Nacional Domiciliar Contínua Anual de 

2018 (IBGE). Como se trata de uma pesquisa amostral, foram utilizados os pesos divulgados 

pelo IBGE para realizar a expansão da amostra. 

De modo a analisar a distribuição de renda populacional e sua estrutura em termos de 

características do mercado de trabalho foram criados decis de renda com base na renda 

domiciliar per capita. A população foi dividida nas seguintes categorias: 

• Celetistas: empregados no setor privado, trabalhador doméstico e trabalhador do setor 

público com carteira de trabalho assinada e rendimentos trabalho habitualmente 

recebidos superiores a um salário mínimo; 

• Intermitentes: empregados no setor privado, trabalhador doméstico e trabalhador do 

setor público com carteira de trabalho assinada e rendimentos trabalho habitualmente 

recebidos inferiores a um salário mínimo; 

• Empregador com CNPJ: empregador que possui registro no CNPJ; 

• Conta própria com CNPJ: trabalhador por conta própria que possui registro no CNPJ; 

• Servidor/Militar: militares e servidores estatutários; 

• Aposentado/Pensionista no INSS: beneficiários do BPC/LOAS, aposentadoria ou 

pensão do INSS e outros institutos de previdência e beneficiários do seguro-desemprego 

e seguro-defeso; 

• Informais: 

o Empregador sem CNPJ: empregador sem registro no CNPJ; 

o Conta própria sem CNPJ: trabalhador por conta própria sem cadastro no 

CNPJ; 

o Setor privado: empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada; 

o Doméstico: trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada; 

• Beneficiário de programas sociais: beneficiários do Bolsa Família; 

• Beneficiário de outros programas sociais: beneficiários de outros programas sociais; 

• Desempregados: pessoas desempregadas; 
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• Desalento: pessoas desalentadas; 

• Fora da força de trabalho e maiores de 14 anos; 

• Menores de 14 anos; 


