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• 13 anos 
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Desmonte da economia:
A crise provocada pelo neoliberalismo



Atividade econômica e recessão
• A economia não apenas desacelerou em 2020, ela está entrando em

trajetória de recessão técnica nesse início de 2021. Isso ocorreu em
grande medida devido ao fim do auxílio emergencial e a falta de vacinas.

• PIB – O PIB sofreu queda de -4,1% em 2020.

• Consumo das famílias – O consumo das famílias teve queda de -5,5%
em 2020.

• Consumo do governo – O gasto do governo teve queda de -4,7% em
2020.

• Investimento das empresas – O investimento das empresas teve queda
de -0,8% em 2020.

• Exportações – As exportações sofreram queda de -1,8% em 2020.

• Importações – As importações sofreram queda de -10% em 2020.

• Indústria – A indústria teve queda de -3,5% em 2020.

• Serviços – O setor de serviços teve queda de -4,5% em 2020.

• Agropecuária – A agropecuária teve crescimento de 2% em 2020.

• Cerca de 48% das empresas brasileiras iniciou 2021 com lucro abaixo do
registrado no mesmo período do ano passado. Os principais setores
afetados foram: indústria de vestuário, serviços de alojamento, serviços
de alimentação, indústria de couros e calçados, indústria de veículos
automotores.

Fonte: IBGE. 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/218e3ba211b420d0d5c1fd321b36bbc2.pdf

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/218e3ba211b420d0d5c1fd321b36bbc2.pdf


Mercado de trabalho e de consumo

Trabalho e desemprego
• Informalidade – são 33,5 milhões de trabalhadores na

informalidade.

• Desemprego – são mais de 14 milhões de
trabalhadores desempregados, 14,1%.

• Subocupação – são 6,7 milhões de trabalhadores
subocupados por insuficiência de horas trabalhadas.

• Desalento – são 5,9 milhões de desalentados, sem
condições materiais ou emocionais de procurar
trabalho.

Fonte: IBGE. PNAD Contínua. 
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-
amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=destaques>

Consumo e inadimplência
• O percentual de endividados no país chegou a 66,5%.

• As famílias com dívidas em atraso, inadimplentes,
chega a 25,5%.

• As famílias sem condições de pagar as dívidas em
atraso, insolventes, chega a 11%.

• As principais fontes de dívidas são: cartão de crédito
(78,7%), carnê (16,8%), financiamento de carro
(10,7%), financiamento de casa (9,5%), crédito pessoal
(8,5%).

Fonte: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). <
http://www.cnc.org.br/publicacoes>

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=destaques
http://www.cnc.org.br/publicacoes


Desigualdade e carestia 

Desigualdade social e pobreza
• A fome atinge 10,3 milhões de pessoas no Brasil em 2020.

• A pobreza extrema atinge cerca de 27 milhões de pessoas no
Brasil no início de 2021.

Fonte: FGV Social. < https://cps.fgv.br/>

Cesta básica e carestia de alimentos
• O ano de 2020 teve a pior inflação desde 2016, o acumulado do

ano foi de 4,52%.

• O grupo que mais pesou na inflação foi o de alimentos e
bebidas, que tiveram alta de cerca de 14,09%.

• Em 2020, o óleo de soja subiu 103,7%, o arroz subiu 76,1%, a
batata subiu 67,2%, o tomate subiu 52,7%, o leite subiu 26,9%.

• O preço da cesta básica teve alta em todas as capitais.

• O brasileiro está comprometendo, na média, 56,6% do salário
mínimo líquido para comprar os alimentos da cesta básica.

Fonte: IBGE e DIEESE. 
https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/analiseCestaBasica202012.html>

https://cps.fgv.br/
https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/analiseCestaBasica202012.html


Micro e pequena empresa e inadimplência

• Há cerca de 7,5 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil.

• Em 2020 se estima que fecharam as portas cerca de 900 mil micro e pequenas empresas.

• Cerca de 69% das MPEs estão endividadas. Sendo cerca de 36% com dívidas em atraso.

Fonte: SEBRAE. <https://datasebrae.com.br/>

https://datasebrae.com.br/


Desmonte do Estado:
O povo fora do orçamento



Saúde



Educação



Assistência social 



Trabalho



Moradia



Cultura 



Conjuntura política 

• O consórcio golpista que deu sustentação à vitória de Bolsonaro está se desmontando com a 

aceleração da crise sanitária e econômica. 

• Bolsonaro já não conta mais com o trumpismo, lavajatismo, federalismo, STF. O empresariado e as

FFAA não estão mais coesos como antes.

• Bolsonaro se sustenta em um arranjo instável composto por: centrão, bala (milícias, polícias e

militares), bíblia (grandes conglomerados neopentecostais mais do que as pequenas e médias

denominações evangélicas), agro (com problemas com a pecuária), bancos (com sinais de desconforto

entre os farialimers), base orgânica do bolsonarismo (popularidade e avaliação em queda).

• Lula tem os direitos políticos restituídos.

• Moro tem sua competência e parcialidade em suspeição.

• Tudo em meio à maior crise sanitária e econômica da história da República no Brasil.

• Em curso a CPI da COVID-19.



PLANO EMERGENCIAL – MUDANÇAS PARA O PRESENTE
#RECONSTRUÇÃO

Medidas para a proteção da vida e 
bem viver

Política contra a COVID-
19 e fortalecimento do 

SUS

Proteção à vida da 
população negra e 

combate ao racismo

Proteção à vida das 
mulheres e combate ao 

machismo e sexismo

Proteção à vida dos 
povos indígenas e 

populações tradicionais

Medidas para a defesa do trabalho 
da renda e do bem-estar social 

Extensão do Auxílio-
emergencial até o 
fim da pandemia

Mais Bolsa Família 
para Mais Proteção 

Social 

Emprego Já

Renegociação de 
dívidas para 

consumidores e 
empresas

Revalorização do 
salário mínimo

Recomposição das 
capacidades das 

empresas estatais 

Medidas para a garantia de acesso a 
bens comuns

Inclusão digital e acesso à banda larga

Garantia de acesso à 
energia elétrica

Garantia de acesso à água 
e saneamento básico 

Garantia de acesso a 
gás de cozinha

Amazônia com 
desmatamento zero 

Medidas para a ampliação de acesso 
a bens públicos 

Educação e volta 
segura às escolas

Habitação para 
população em 

situação de rua 

Alimentação para 
alunos de escola 

pública

Cidades e resiliência 
urbana contra riscos 

na pandemia

Cultura e proteção 
aos profissionais 

da arte

Mobilidade urbana e 
gestão dos espaços 

urbanos 

Medidas para a retomada do 
desenvolvimento econômico

Investimentos e 
retomada de obras 

públicas (PAC e 
MCMV)

Garantia de repasse de 
recursos federais para 
estados e municípios

Antecipação dos 
investimentos das 

concessões 
existentes

Revogação do Teto dos 
Gastos

Financiamento 
emergencial para 

empresas

Medidas tributárias 
emergenciais – Fundo 

Solidário de Combate à 
Pandemia

Medidas em defesa do Estado e da 
democracia

Revogação da Lei de Segurança 
Nacional

Criação da Lei de defesa do Estado 
democrático de direito



PLANO ESTRUTURAL – MUDANÇAS PARA O FUTURO
#TRANSFORMAÇÃO

Desenvolvimento social e novo 
período de afirmação de 

direitos

•Saúde

•Educação

•Mais proteção social

•Política para o novo mercado 
de trabalho

•Segurança pública cidadã para 
a proteção da vida

•Proteção à vida das mulheres e 
combate ao machismo e 
sexismo

•Combate ao racismo, garantia 
de direitos e proteção à vida da 
população negra

•Juventude, proteção à vida e 
combate ao extermínio de 
jovens negros e negras

•Proteção à vida dos povos 
indígenas e populações 
tradicionais

•Promover a cidadania LGBTQI+

•Direito e autonomia das 
pessoas com deficiência

•Cultura

•Comunicação

•Esporte para um vida saudável

•Novas cidades do século XXI

Desenvolvimento sustentável e 
transição ecológica para o 

século XXI

•Campo mais saudável e 
sustentável

•Política e reforma agrária

•Agricultura familiar e 
camponesa

•Segurança alimentar e 
nutricional

•Agronegócio

•Defesa dos territórios e bens 
comuns

•Política para as águas

•Política para o saneamento

•Amazônia, bem comum 
brasileiro

•Proteção e defesa dos animais

Desenvolvimento econômico e 
transformação social, produtiva 

e ambiental

•Transição ecológica e 
energética

•Uma nova indústria para uma 
nova sociedade

•Ciência, tecnologia e inovação 
para a sociedade do 
conhecimento

•Transição digital e 
telecomunicações

•Investimento em 
infraestrutura

•Pequenos negócios no novo 
padrão de desenvolvimento

•Economia social e solidária

•Desenvolvimento regional e 
territorial

•Reforma tributária justa, 
solidária e ecológica

•Reforma bancária

•Revisão das regras fiscais e 
novas fontes de financiamento

•Política macroeconômica e 
financiamento

Soberania nacional e nova 
inserção do Brasil no mundo

•Política externa

•Política de defesa

Radicalização da democracia e 
refundação do Estado 

•Soberania popular e 
democracia participativa

•Soberania popular e sistema 
econômico

•Reforma política

•Democracia e reforma do 
Estado

•Combate à corrupção e 
transparência 

•Democracia, soberania popular 
e sistema de justiça 



TRANSIÇÕES PORTADORAS DE FUTURO 

Transição 
ecológica

Transição 

digital

• Construir um modelo energético orientado para uma economia com menos carbonização.

• Expandir a geração de energia com fontes renováveis (solar, eólica e biomassa).

• Intensificar a presença do gás natural (comparativamente menos poluente do que o petróleo) na matriz energética brasileira.

• Proteger o pré-sal e a renda petroleira dele oriunda, assegurando uma regulação para que a renda petroleira possa ser apropriada não por

petrolíferas estrangeiras, mas pela sociedade brasileira.

• Retomar o investimento público no sistema petrolífero e energético.

• Interromper a desestatização e os desinvestimentos nos Sistemas Petrobras e Eletrobras.

• Recuperar políticas de conteúdo local, compras governamentais e crédito direcionado a partir das empresas estatais do setor de petróleo e energia.

• Revisar o calendário e a velocidade dos leilões de petróleo, gás e energia elétrica.

• Priorizar a ampliação do acesso à energia para populações mais vulneráveis e de baixa renda.

• Garantir tarifas acessíveis tanto de energia elétrica quanto do gás de cozinha.

Transição 
energética

• Economia da descarbonização.
• Tecnologias ambientalmente 

adequadas.
• Fim da expansão predatória da 

fronteira agrícola.
• Reforma agrária.
• Apoio à agricultura familiar. 
• Desmatamento zero.
• Proteção da sociobiodiversidade.

• Expansão da infraestrutura de fibra 
óptica.

• Ampliação do acesso à internet e 
banda larga.

• Regulação das Big Techs. 
• Políticas de inclusão digital.
• Redução do custo do serviço de 

telecomunicações. 


