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Espanha: a expansão do Novo Coronavírus
O Novo Coronavírus se expande de forma exponencial no mundo.
Mais de 90% dos países já possuem pacientes diagnosticados com
Covid-19, com 965 mil casos e uma taxa de letalidade de 5%. Na
Espanha, o número de contaminados pela doença já supera os 110
mil, com taxa de mortalidade de 9%. Os setores mais impactados
no país são o da Construção civil e o do Turismo.
No mundo, os Estados Unidos assumiram a liderança no número
de contaminados pelo Covid-19. Até o fechamento desta edição
do Observatório, o número de pessoas com o Covid-19 chega a
226 mil, com taxa de mortalidade de 2,4%. Com isso, os pedidos
de seguro desemprego já superam 6,6 milhões, recorde histórico.

Fonte: https://covidly.com/ Posição 02/04/2020 15:01h

Diante da evolução da pandemia, a empresa de consultoria, Garde
Asset Management, está prevendo queda de 3% para o PIB
mundial este ano. Já, segundo a OCDE, o turismo poderá registrar
queda de até 70%. Nesse contexto, a Espanha, um dos países mais
prejudicados com a crise, deve registrar redução de até 30% no
PIB.
Fonte: Garde Asset Management - https://garde.com.br/

Você sabia?
A Gripe Espanhola (1918) vitimou em um ano 50 milhões de
pessoas no planeta, ficando atrás apenas da 2ª Guerra Mundial,
em número de mortos. Mas sempre há um aprendizado: foi a
partir da Gripe Espanhola que as medidas de saúde pública
empregadas hoje em dia, em todo o mundo, passaram a ser
adotadas. E mais: a brasileiríssima “caipirinha”, teria surgido
nesta época como receita caseira, supostamente terapêutica, feita
de limão, cachaça e mel.
Fonte: El Pais, e Jornal do Senado - https://elpais.com/

BRASIL
Novo Coronavírus e a Economia:
• Contaminados pelo Covid-19 no Brasil sobem para 7.024 e o
número de mortos, para 252 (em 02.04.2020). Esses dados
podem estar subdimensionados, pois há, pelo menos, 23 mil
testes à espera de resultados.
• Taxa de desemprego sobe de 11,2% para 11,6% no trimestre
encerrado em fevereiro (ainda sem os efeitos do Covid-19),
atingindo 12,3 milhões de pessoas.
• Produção industrial subiu 0,5% em fevereiro na comparação
com o mês anterior, mas no comparativo com fevereiro de
2019 houve queda de 0,4%, também sem capturar os efeitos
do Covid-19.
• Em meio à pandemia, supermercados de São Paulo abrem 5
mil vagas temporárias.
Medidas recentes anunciadas pelo governo para combater os
efeitos da pandemia
• Medida Provisória nº 932 prevê a destinação de 50% da
arrecadação do Sebrae para o Fundo de Aval para as Micro e
Pequenas Empresas (FAMPE), com o objetivo de ampliar o
crédito para os pequenos negócios. Valor envolvido:
Inicialmente, R$ 1 bilhão, que permitirá a concessão de
aproximadamente R$ 12 bilhões em crédito para os pequenos
negócios.
• Medida Provisória nº 936 institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e Renda, que permitirá a suspensão
ou a redução da jornada de trabalho com diminuição
proporcional do salário em 25%, 50% e 70%, em vigor por 90
dias. Custo da medida: R$ 51 bi, para atender 24,5 milhões de
trabalhadores.
• Projeto de Lei aprovado pelo Congresso e sancionado pelo
presidente prevê o auxílio emergencial de R$ 600,00 mensais,
por três meses, para trabalhadores informais, autônomos,
Microempreendedores Individuais e para beneficiários do
Bolsa Família, se esse auxílio for mais vantajoso. Custo: R$
98 bilhões, que devem beneficiar 54 milhões de pessoas.

BRASIL X ESPANHA
População em 2020
População + de 60 anos
Produto Bruto em 2019
Taxa de desemprego

BRASIL
211,8 mi
14% (30,2 mi)
U$ 1,8 tri
11,6% (dez/19-fev/20)

ESPANHA
47,1 mi
26% (12,2 mi)
U$ 1,4 tri
13,6% (fev-20)

Fonte: OECD - https://www.oecd.org, FMI - https://www.imf.org e
IBGE - https://sidra.ibge.gov.br

Proporcionalmente, a população espanhola incluída no grupo de
risco da Covid-19 (pessoas com 60 anos ou mais) é maior do que
a do Brasil. A taxa de desemprego também é um pouco mais
elevada na Espanha e deve aumentar nos dois países em função
das medidas adotas para conter o avanço da doença. Como forma
de minimizar os impactos econômicos da crise provocada pelo
Coronavírus, o governo espanhol anunciou algumas medidas:
• Liberação de um pacote adicional de € 200 bilhões (16% do
PIB), dos quais € 117 bilhões estão disponíveis para liquidez
das empresas, através de garantias públicas. Além disso, a
medida inclui € 2 bilhões em garantias para as empresas
exportadoras e € 400 milhões para os setores mais afetados,
como turismo e transporte;
• Criação de moratória de seis meses para pagamento de
impostos para PME e trabalhadores autônomos;
• Pagamento de 75% dos salários, durante o período de
afastamento, para os trabalhadores que forem diagnosticados
com o Coronavírus, ou estiverem em isolamento preventivo.
No caso dos funcionários públicos, o pagamento será de
100%;
• Pagamento do auxílio desemprego para os trabalhadores
afetados pelo ajuste temporário de pessoal.
Outro grupo seriamente afetado pela crise é o dos trabalhadores
independentes, representado por mais de 3 milhões de pessoas.
Para eles, foi oferecida pelo governo, a opção de interromper seus
negócios sob o motivo de “força maior” para que recebam
benefícios semelhantes aos dos desempregados. Além disso,
outras medidas serão lançadas para facilitar principalmente:
• A reestruturação dos créditos agrícolas;
• A digitalização das PME para realização de teletrabalho;
• A suspensão de contratos públicos.
Fonte: Medidas de apoio aos pequenos negócios durante a pandemia do Covid19, Sebrae, março de 2020 - https://datasebrae.com.br
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