ESFORÇOS PARA ATENUAR
A CRISE DA COVID-19:
o que governos estão fazendo
para estimular suas economias.

A Covid-19 causou sérias consequências para economia
e mercados mundiais. Com mais de 2,4 milhões de casos
confirmados*, o tamanho e o grau do impacto ainda são muito
incertos.
Em resposta à possibilidade de crise, governos e seus respectivos
bancos centrais vêm adotando diversas medidas de estímulo
fiscal, monetário e industrial para combater a perturbação
causada pelo vírus.
Para compreender qual é a natureza de tais ações e ajudar o
Brasil e, principalmente, o Paraná na elaboração de propostas, o
Sistema Fiep sistematizou as medidas adotadas pelas principais
economias mundiais. Seguimos trabalhando em uma série de
esforços e conteúdos para apoiar o empresariado neste momento
crítico.
Carlos Valter Martins Pedro
Presidente do Sistema Fiep
* Casos registrados até às 12h do dia 20 de abril de 2020 no site https://www.bing.com/covid.

COMO O ESTUDO FOI FEITO?

> Quais fontes foram utilizadas?

Sites de bancos centrais e governos das maiores economias do mundo.
Além disso, foram utilizadas informações do Fundo Monetário Internacional.

> Quais países foram considerados no estudo?
Países com maiores produtos internos brutos, com exceção da Índia.
Ou seja, Alemanha, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, França, Itália,
Japão e Reino Unido.

> Qual recorte temporal foi adotado?
As informações apresentadas referem-se a medidas anunciadas no mês de
março de 2020, após o colapso da Covid-19 nas economias mundo afora.
Vale lembrar que no mês de abril alguns países lançaram outras medidas
e/ou aumentaram os montantes apresentados.

> Quais e quantas medidas foram coletadas?
Foram coletadas as medidas criadas pelos governos para atenuar os
efeitos econômicos do vírus, classificadas em três grupos:
Medidas fiscais – ações que visam ao aumento e/ou à
diminuição de gastos e tributos.
Medidas monetárias – ações que visam ao aumento e/ou à
diminuição de moeda em circulação, crédito e juros.
Medidas industriais – ações que visam ao aumento e/ou à
diminuição de estímulos ao setor industrial.

COMO A PANDEMIA
ESTÁ ATINGINDO AS
MAIORES ECONOMIAS?
Casos da Covid-19
Estados Unidos

770.564
179.059

Itália
Alemanha
Reino Unido
França
China

120.067
112.606
88.423

Brasil

39.144

Canadá

35.056

Japão

Até o dia 20 de abril de 2020, as
maiores economias do mundo
possuíam 1,5 milhão de casos, o que
representa 63% dos registros no
mundo. Dentre os casos mais graves
estão os Estados Unidos, a Itália, a
Alemanha, o Reino Unido e a França
que já computaram mais de 100 mil
casos desde janeiro de 2020.

145.800

10.810

Letalidade da Covid-19
França

17,5%

Reino Unido

13,4%

Itália

13,2%

Brasil

6,3%

Estados Unidos

5,3%

China

5,2%

Canadá
Alemanha
Japão

4,5%
3,2%

Além da concentração de casos,
os países selecionados também
estão registrando altas taxas de
letalidade, que corresponde à
relação entre número de mortos
e casos computados. Na França,
por exemplo, cerca de 17,5% dos
casos registrados terminaram em
morte até 20 de abril. No Brasil,
nesse mesmo período a relação
estavam em 6,3%.

2,2%

Fonte: https://www.bing.com/covid. Levantamento realizado no dia 20 de abril de 2020.

O QUE AS MAIORES
ECONOMIAS ESTÃO FAZENDO?
Para conter os efeitos econômicos da
Covid-19, as maiores economias do mundo
estão reagindo de diversas formas. Das 172
ações anunciadas durante o mês de março
de 2020 por todos os países selecionados,
verifica-se que 63% referem-se a medidas
fiscais que visam ao aumento de gastos e à
diminuição de tributos.

Brasil
Com exceção do Brasil, as maiores economias
do mundo estão seguindo essa receita. Como
pode ser observado nos gráficos, mais da
metade das ações de praticamente todos os
países selecionados dizem respeito a medidas
fiscais que visam ao aumento de gastos e à
diminuição de tributos. O segundo grupo mais
utilizado diz respeito a medidas monetárias.

Alemanha

Canadá

China

Estados Unidos

França

Itália

Japão

Reino Unido

Fonte: elaboração própria a partir de informações relacionadas a medidas anunciadas no mês de
março de 2020 pelos bancos centrais e sites governamentais dos países selecionados.

QUANTO AS MAIORES
ECONOMIAS ESTÃO
GASTANDO?
Gastos fiscais com a Covid-19
(em US$ bilhões)
Para conter os efeitos da
Covid-19, os países selecionados
anunciaram que irão injetar no
sistema econômico mais de 3
trilhões de dólares. Somente
os Estados Unidos serão
responsáveis por quase 70%
desse montante. Vale reforçar
que tais montantes foram
divulgados no mês de março de
2020.

Estados Unidos

$2.232,2
$407,5

Reino Unido
China

$183,2

Alemanha

$179,2

Canadá

$108,7

Brasil

$66,3

França

$55,4

Itália

$28,2

Japão

$5,4

Peso da Covid-19 no PIB
Tais valores refletem o tamanho
do impacto da Covid-19 nas
finanças públicas das maiores
economias do mundo. Como pode
ser observado, o valor anunciado
pelos Estados Unidos representa
15% do PIB americano esperado
para 2020. No Brasil, os esforços
anunciados somente com as
medidas fiscais correspondem a
3,5% do PIB nacional.

Reino Unido

15,0%

Estados Unidos

10,0%

Canadá

6,0%
4,5%

Alemanha
Brasil

3,5%

França

2,0%

Itália

1,4%

China
Japão

1,2%
0,1%

Fonte: elaboração própria a partir de FMI. Policy responses to Covid-19, 2020; FMI.
World economic outlook, 2019. Medidas anunciadas no mês de março de 2020.

COMO AS MAIORES ECONOMIAS
ESTÃO UTILIZANDO SEUS
RECURSOS?
Natureza das medidas

Alemanha

A fórmula utilizada pelas maiores economias para
conter os efeitos da Covid-19 pode ser enquadrada
como política fiscal expansionista, na qual governos
exercem uma política focada em aumentar gastos
e reduzir tributos. Como pode ser observado,
praticamente metade dos recursos fiscais anunciados
pelos países selecionados estão sendo gastos com
transferência de renda e capital a trabalhadores,
residentes e empresas. Além disso, outros 22% dizem
respeito à renúncia fiscal por meio da redução ou
suspensão temporária de tributos. Com exceção da
Itália, que vem concentrando esforços para transferir
recursos a hospitais, as maiores economias do mundo
estão seguindo essa receita.

Canadá

Brasil

19,0%
6,0%
6,0%

50,0%

19,0%

China

Estados Unidos

França

Itália

Japão

Reino Unido

LEGENDA
Transferência de renda a trabalhadores e/ou residentes
Empréstimo ou transferência de capital a empresas
Redução ou suspensão de tributos
Fonte: elaboração própria a partir de
informações relacionadas a medidas
anunciadas no mês de março de
2020 pelos bancos centrais e
sites governamentais dos países
selecionados.

Liberação de recursos a hospitais ou sistemas de saúde
Outros

QUAIS INSTRUMENTOS DE
POLÍTICA MONETÁRIA AS
MAIORES ECONOMIAS ESTÃO
UTILIZANDO?
Do ponto de vista monetário, a fórmula utilizada pelas maiores economias
pode também ser enquadrada como expansionista, na qual governos buscam
aumentar a liquidez de moeda na economia e reduzir os juros. Esse tipo de
política, normalmente, resulta em maior disponibilidade de recursos que, por sua
vez, aumenta a renda e o consumo.

Outros

Instrumentos de
política monetária
utilizados para conter
os efeitos da Covid-19

25,0%

10,0%

31,0%

Ativação de
buffer de capital
contracíclico

Alemanha

Brasil Canadá China

Compra
de ativos

34,0%

Flexibilização de regras
para liberar liquidez

EUA

França

Itália

Japão

Reino
Unido

Compra de ativos

40%

8%

33%

25%

50%

40%

33%

75%

25%

Flexibilização de
regras para liberar
liquidez

40%

58%

33%

25%

-

40%

50%

25%

-

Ativação do
buffer de capital
contracíclico*

20%

-

17%

-

8%

20%

17%

-

25%

Oferta de
capital a bancos

-

8%

-

-

25%

-

-

-

25%

Redução de juros

-

-

17%

25%

8%

-

-

-

-

Venda de títulos

-

-

-

25%

8%

-

-

-

-

Outros

-

25%

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: elaboração própria a partir de informações relacionadas a medidas anunciadas no mês de
março de 2020 pelos bancos centrais e sites governamentais dos países selecionados.
* De acordo com o Banco Central do Brasil, o objetivo principal do buffer de capital contracíclico
é proteger o setor bancário em períodos de excesso de crescimento do crédito, associados com o
aumento do risco sistêmico.

DESCRIÇÃO DAS
MEDIDAS ADOTADAS
POR PAÍS
As medidas anunciadas pelas maiores economias do mundo para atenuar os
efeitos do vírus serão apresentadas no formato de fichas. Acompanhe a seguir
como as informações serão organizadas.

Alemanha

Nome do país.

Canadá

China

EUA

França

Itália

Japão

Reino Unido

FRANÇA
CASOS 112.606

Resumo quantitativo da
situação do país e das
medidas anunciadas.

Brasil

MORTES 19.718
MEDIDAS 15
GASTOS COM US$ 55 bilhões
MEDIDAS FISCAIS (2,0% do PIB)

A França já registrou mais de 112 mil casos confirmados e
19 mil mortes até o dia 20 de abril de 2020. O governo francês
implementou diversas medidas para reduzir a disseminação
da Covid-19, incluindo o fechamento de escolas, a proibição
de passeios e viagens de longa distância e a introdução de
toques de recolher noturnos em algumas cidades. Além disso,
respondeu com algumas medidas fiscais e monetárias, descritas
a seguir.

• Adiamento do pagamento de impostos e contribuições sociais.
• Reembolso acelerado de créditos tributários.
• Condições facilitadas para o pagamento de dívidas fiscais e sociais.
• Remissão de impostos diretos.

Descrição das ações que
visam ao aumento e/ou
à diminuição de gastos e
tributos.

• Adiamento do pagamento de aluguéis, contas de água, gás e eletricidade para pequenos
negócios em dificuldade financeira.
• Criação de fundo de solidariedade para trabalhadores independentes, freelancers e
microempresários.
• Empréstimo garantido pelo estado para apoiar o financiamento de empresas.

Resumo qualitativo da
situação do país e das
medidas não econômicas
que foram adotadas.

• Mediação de crédito para reprogramação de empréstimos bancários.
• Pagamento de salário para empregados de empresas paralisadas.
• Mediação de empresas em caso de conflito.

• Compra de ativos adicionais.
• Compra de títulos do setor público e privado.
• Relaxamento dos padrões de garantia para operações de refinanciamento.

Descrição das ações
que visam ao aumento
e/ou à diminuição de
estímulos ao setor
industrial.

Apresentação de todos
os países considerados
no estudo. Para ver a
ficha descritiva de cada
um deles, basta clicar na
bandeira.

• Liberação de buffer de capital anticíclico.
• Flexibilização nos requisitos de provisionamento de perdas para empréstimos vencidos.

Descrição das ações que
visam ao aumento e/ou à
diminuição de moeda em
circulação, crédito e juros.

Sem registros.

Fontes
Fundo Monetário Internacional • República Francesa • Banco da França

Fontes de pesquisa
utilizadas para a coleta
das informações.

Alemanha

Brasil

Canadá

China

EUA

França

Itália

Japão

Reino Unido

ALEMANHA
CASOS
MORTES
MEDIDAS
GASTOS COM
MEDIDAS FISCAIS

145.800
4.648
12
US$ 179 bilhões
(4,5% do PIB)

Em 20 de abril, a Alemanha apresentava um total de
145 mil casos confirmados da Covid-19, o terceiro maior
número entre os países europeus (depois da Itália e da
Espanha), totalizando 4 mil mortes em 20 de abril de 2020.
Para conter a propagação do vírus, o governo alemão
restringiu viagens, proibiu reuniões públicas e fechou
escolas e negócios não essenciais. Além disso, respondeu
com algumas medidas fiscais e monetárias, descritas a
seguir.

Medicas fiscais
• Transferência de subsídio para microempresas, freelancers e empresas individuais para o
pagamento de despesas gerais, como aluguel, empréstimos para instalações etc.
• Pagamento de renda básica para trabalhadores independentes, idosos e pessoas com
capacidade de ganho reduzida.
• Criação do subsídio de trabalho de curta duração para empresas e trabalhadores afetados
pela crise.
• Transferência de recursos para cobrir a aquisição de equipamentos especiais de proteção em
hospitais.
• Pagamento de bônus por leitos livres em hospitais particulares.
• Pagamento compensatório aos consultórios médicos que sofreram perda de receitas.
• Criação do fundo de estabilização econômica para expandir o volume e o acesso a
empréstimos para empresas de diferentes tamanhos.

• Compra de ativos adicionais.
• Compra de títulos do setor público e privado.
• Relaxamento dos padrões de garantia para operações de refinanciamento.
• Liberação de buffer de capital anticíclico.
• Flexibilização nos requisitos de provisionamento de perdas para empréstimos vencidos.

Sem registros.

Fontes
Fundo Monetário Internacional • República Federal da Alemanha
KfW Bankengruppe

Alemanha

BRASIL
CASOS
MORTES
MEDIDAS
GASTOS COM
MEDIDAS FISCAIS

39.144
2.484
22
US$ 66 bilhões
(3,5% do PIB)

Brasil

Canadá

China

EUA

França

Itália

Japão

Reino Unido

Até o dia 20 de abril de 2020, o Brasil registrou 39 mil casos
da Covid-19 e 2 mil mortes. A maioria dos casos, incluindo o
número de vítimas, era do estado de São Paulo, que entrou
em quarentena por 15 dias em 24 de março. Vários governos
regionais implementaram medidas de mitigação, incluindo o
fechamento de escolas e restrições a serviços não essenciais.
A entrada de estrangeiros nos aeroportos agora é restrita e
as fronteiras estão fechadas, exceto para fretes, brasileiros
e profissionais de organizações internacionais. No plano
federal, o governo respondeu com algumas medidas fiscais e
monetárias, descritas a seguir.

Medidas ﬁscais
• Pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 (US$ 112), por três meses, voltado a trabalhadores
informais, desempregados, microempreendedores individuais e trabalhadores intermitentes
inativos no momento.
• Lançamento do programa “BNDES de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do
Coronavírus”.
• Criação de linha de financiamento a juros reduzidos para micro e pequenas empresas para custear
a folha de pagamento.
• Criação de linha emergencial de crédito para empresas de saúde.
• Adiamento do pagamento de financiamentos imobiliários (via Caixa Econômica).
• Redução do imposto de importação sobre produtos farmacêuticos e médico-hospitalares.
• Pagamento de subsídio extra a aposentados e pensionistas.
• Expansão do programa de transferência de renda (Bolsa Família).
• Suspensão temporária do pagamento da dívida para Estados e Municípios.
• Adiamento do pagamento dos impostos federais para indivíduos e empresas.

Medidas monetárias
• Redução adicional do compulsório para liberar liquidez aos bancos.
• Aperfeiçoamento das regras do liquidity coverage ratio para reduzir com segurança os
requerimentos de liquidez das instituições brasileiras.
• Dispensa de provisionamento para renegociação de operações de crédito de empresas e de
famílias.
• Redução do adicional de conservação de capital principal dos bancos.
• Compra com compromisso de revenda de títulos soberanos do Brasil.
• Novo depósito a prazo com garantias especiais.
• Flexibilização nas letras de crédito do agronegócio.
• Empréstimo com lastro em debêntures visando garantir a liquidez e o normal funcionamento
do mercado de crédito corporativo privado durante a crise.
• Overhedge de investimentos em participações no exterior.
• Eliminação de assimetria no tratamento tributário do overhedge.
• Injeção de recursos de prazos mais longos via operações compromissadas com lastro em
títulos públicos federais.
• Redução do spread do nivelamento de liquidez para mitigar o impacto sobre as atividades
operacionais das instituições financeiras.

Medidas industriais
Sem registros.

Fontes
Fundo Monetário Internacional • República Federativa do Brasil
Banco Central do Brasil

Alemanha

CANADÁ
CASOS
MORTES
MEDIDAS
GASTOS COM
MEDIDAS FISCAIS

35.056
1.587
24
US$ 109 bilhões
(6,0% do PIB)

Brasil

Canadá

China

USA

França

Itália

Japão

Reino Unido

O Canadá possuía 35 mil casos confirmados da Covid-19 e
registrou 1,6 mil mortes até o dia 20 de abril de 2020. Os
governos federal e provincial implementaram uma série
de medidas para mitigar a propagação do vírus, incluindo
restrições de viagem, distanciamento social, declaração
de estados de emergência e fechamento de negócios não
essenciais em algumas províncias. Além disso, respondeu com
algumas medidas fiscais, monetárias e industriais descritas a
seguir.

• Desenvolvimento de testes, vacinas e
suprimentos médicos.

• Aumento das prestações de seguro-desemprego.

• Aumento do benefício infantil (US$ 500 por
criança).

• Apoio a instituições que abrigam mulheres
vítimas de violência doméstica e sexual.

• Suporte financeiro a pessoas sem moradia.

• Pagamento de crédito de imposto sobre bens e • Alteração nos requisitos mínimos para retirada
serviços especiais.
de dinheiro dos fundos de aposentadorias.
• Adiamento da cobrança do imposto de renda.
• Apoio a serviços práticos direcionados a idosos,
• Suporte no pagamento de hipotecas.

como entrega de itens em domicílio.

• Moratória sobre empréstimos estudantis.
• Fornecimento de benefício tributável de
US$ 2.000 por mês por até quatro meses a
• Pagamento de subsídio salarial de emergência.
trabalhadores qualificados que perderam renda.
• Criação do programa de disponibilidade de
crédito comercial.

• Criação de programa de compra de hipotecas seguradas.
• Redução do buffer de capital contracíclico.
• Redução da taxa de juros.
• Redução da taxa da política overnight.
• Extensão do programa de recompra de títulos.
• Lançamento do mecanismo de liquidez a prazo permanente, no qual os empréstimos poderiam ser
concedidos a instituições financeiras elegíveis que precisassem de suporte temporário de liquidez.

• Oferta de crédito a produtores agrícolas, agronegócios e indústrias de alimentos.
• Renúncia ao arrendamento de terrenos direcionado ao setor de transporte aéreo.

Fontes
Fundo Monetário Internacional • República do Canadá • Banco do Canadá

Alemanha

Brasil

Canadá

China

USA

França

Itália

Japão

Reino Unido

CHINA
CASOS
MORTES
MEDIDAS
GASTOS COM
MEDIDAS FISCAIS

88.423
4.632
23
US$ 183 bilhões
(1,2% do PIB)

A China foi duramente atingida pelo surto, com mais de 80
mil casos confirmados da Covid-19 e 4 mil mortes registradas
até o dia 20 de abril de 2020. O governo impôs medidas de
contenção, incluindo a extensão de uma semana do feriado
nacional do Ano Novo Lunar, o bloqueio da província de Hubei,
restrições de mobilidade em escala nacional, distanciamento
social e quarentena de 14 dias para trabalhadores migrantes.
Além disso, respondeu com algumas medidas fiscais,
monetárias e industriais descritas a seguir.

Medidas ﬁscais
• Lançamento do programa de disponibilidade de crédito comercial.
• Empréstimo sem juros para pequenas empresas e instituições sem fins lucrativos cobrirem
custos operacionais.
• Pagamento de US$ 1.400 aos residentes.
• Empréstimo para micro e pequenas empresas.
• Redução do imposto sobre lucros.
• Isenção de taxas para propriedades não domésticas.
• Renúncia e isenção de taxas de registro empresarial.
• Subsídio para pagamento de energia (para empresas).
• Isenção de tarifas de água e esgoto (para empresas).
• Subsídio de aluguel para empresas de reciclagem.
• Redução de 50% no aluguel de imóveis estatais
(para empresas).
• Redução de aluguéis dos centros cívicos.
• Redução de taxas e aluguéis para terminais de cruzeiro.
• Aprimoramento dos programas de trabalho.

Medidas monetárias

• Financiamento adicional do programa de reciclagem de empregados.
• Redução do imposto sobre salários.
• Renúncia de taxas sobre propriedades residenciais.
• Fornecimento de subsídio extra aos beneficiários da previdência social.
• Pagamento de aluguel para inquilinos de baixa renda.
• Pagamento de taxas de exame para candidatos ao Ensino Médio.

• Expansão das operações de recompra reversa, aumentando o montante dos bancos.
• Alterações nos requisitos bancários, modificando o sistema de reservas bancárias e criando
liquidez.
• Venda de letras do banco central para captação de recursos.
• Redução na taxa de facilidade de empréstimos.

Medidas industriais
• Suporte financeiro ao Conselho da Indústria da Construção, totalizando
transferência de US$ 28 milhões.

Fontes
Fundo Monetário Internacional • Governo da Região Administrativa de Hong Kong
Banco Popular da China

Alemanha

Brasil

Canadá

China

EUA

França

Itália

Japão

Reino Unido

ESTADOS UNIDOS
CASOS
MORTES
MEDIDAS
GASTOS COM
MEDIDAS FISCAIS

770.564
41.114
30
US$ 2,2 trilhões
(10,0% do PIB)

Os Estados Unidos estão enfrentando um surto crescente da
Covid-19, que até o dia 20 de abril de 2020 já matou mais
de 40 mil americanos e infectou mais de 770 mil pessoas
em todos os 50 estados. Em resposta, o governo americano
implementou uma série de medidas, incluindo restrições de
viagem, distanciamento social, declaração de estados de
emergência, fechamento de escolas, bares e restaurantes e
aumento na realização de testes. Além disso, respondeu com
algumas medidas fiscais, monetárias e industriais descritas a
seguir.

Medidas ﬁscais
• Pagamento de US$ 1.200 e US$ 500 por criança para pessoas que ganham até US$ 75 mil por ano.
• Transferência de recursos para governos estaduais.
• Empréstimo a empresas afetadas pela crise com a possibilidade do governo assumir participação
nas empresas que receberam o benefício.
• Empréstimo, sem a necessidade de reembolso, a pequenas empresas para despesas com aluguel,
serviços públicos e folha de pagamento.
• Expansão do seguro-desemprego para incluir trabalhadores informais.
• Renúncia fiscal ou a não arrecadação de impostos.
• Transferência de recursos para hospitais e profissionais de saúde.
• Criação de programas de agricultura e nutrição.
• Financiamento de medicamentos e vacinas.
• Transferência de recursos ao serviço postal.
• Adiamento no pagamento de tributos em 90 dias para pessoas físicas e jurídicas.
• Revisão da licença médica remunerada, alterando para duas semanas a licença com salário integral
e dez semanas com dois terços de salário.
• Criação de programa para reembolsar os empregadores afetados por meio de um crédito
tributário.
• Suspensão de cobranças de empréstimos estudantis.
• Interrupção de execuções hipotecárias e despejos.
• Modificação de prazo para o pagamento de dívidas no caso de falência de pessoas físicas.

Medidas monetárias
• Cortes sucessivos na taxa de juros.
• Expansão das operações de recompra reversa, aumentando o montante dos bancos.
• Instituição de flexibilização quantitativa, passando a comprar títulos de longo prazo.
• Alterações nos requisitos bancários, modificando o sistema de reservas bancárias e criando
novos buffers de capital e liquidez.
• Criação do mecanismo de liquidez de fundos mútuos para emprestar dinheiro aos bancos.
• Estabelecimento de fundo de financiamento de papel comercial para poder comprar
empréstimos de curto prazo e sem garantia feitos por empresas.
• Constituição da facilidade de crédito para o revendedor principal com oferta de empréstimos de
curto prazo a bancos garantidos.
• Expansão de compras de ativos do tesouro e títulos lastreados em hipotecas.
• Criação do programa de empréstimos a pequenas e médias empresas.
• Instituição da linha de crédito corporativo do mercado principal para comprar títulos e
empréstimos de bancos.
• Criação da facilidade de crédito corporativo ao mercado secundário para comprar títulos e
fundos de índices comercializados como ações.
• Fundação do mecanismo de títulos e valores mobiliários para permitir a emissão de títulos
lastreados em ativos baseados em empréstimos estudantis, empréstimos para automóveis,
empréstimos para cartões de crédito, empréstimos garantidos para pequenos negócios.

Medidas industriais
• Compensação de perda de receita do setor de transporte.
• Doação para cobrir salários das companhias aéreas.
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FRANÇA
CASOS 112.606
MORTES 19.718
MEDIDAS 15
GASTOS COM US$ 55 bilhões
MEDIDAS FISCAIS (2,0% do PIB)

A França já registrou mais de 112 mil casos confirmados e
19 mil mortes até o dia 20 de abril de 2020. O governo francês
implementou diversas medidas para reduzir a disseminação
da Covid-19, incluindo o fechamento de escolas, a proibição
de passeios e viagens de longa distância e a introdução de
toques de recolher noturnos em algumas cidades. Além disso,
respondeu com algumas medidas fiscais e monetárias, descritas
a seguir.

• Adiamento do pagamento de impostos e contribuições sociais.
• Reembolso acelerado de créditos tributários.
• Condições facilitadas para o pagamento de dívidas fiscais e sociais.
• Remissão de impostos diretos.
• Adiamento do pagamento de aluguéis, contas de água, gás e eletricidade para pequenos
negócios em dificuldade financeira.
• Criação de fundo de solidariedade para trabalhadores independentes, freelancers e
microempresários.
• Empréstimo garantido pelo estado para apoiar o financiamento de empresas.
• Mediação de crédito para reprogramação de empréstimos bancários.
• Pagamento de salário para empregados de empresas paralisadas.
• Mediação de empresas em caso de conflito.

• Compra de ativos adicionais.
• Compra de títulos do setor público e privado.
• Relaxamento dos padrões de garantia para operações de refinanciamento.
• Liberação de buffer de capital anticíclico.
• Flexibilização nos requisitos de provisionamento de perdas para empréstimos vencidos.

Sem registros.
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ITÁLIA
CASOS 179.059
MORTES 23.708
MEDIDAS 17
GASTOS COM US$ 28 bilhões
MEDIDAS FISCAIS (1,4% do PIB)
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Reino Unido

A Itália foi, depois da Espanha, o segundo país mais atingido pela
Covid-19 na Europa. Até o dia 20 de abril de 2020, quase 180 mil
haviam contraído o vírus e mais de 23 mil faleceram. O governo
reagiu com medidas de contenção extremas. No início de março,
foi anunciado o bloqueio de quatro semanas em todo o país.
As viagens foram restringidas e reuniões públicas proibidas. As
aulas em escolas e universidades foram canceladas. Atividades
produtivas não essenciais foram fechadas em todo o país até
o início de abril, exceto de supermercados, farmácias, bancos,
transporte público e alguns serviços públicos. Além disso, o
governo respondeu com algumas medidas fiscais e monetárias,
descritas a seguir.

• Fortalecimento do sistema nacional de saúde
e do departamento de proteção civil.

• Recursos adicionais para policiais e pessoal de
segurança.

• Pagamento de subsídio de US$ 646 para
trabalhadores independentes e sazonais.

• Moratória sobre pagamentos de empréstimos
para pequenas e médias empresas.

• Suspensão do pagamento da hipoteca de
negócios.

• Reforço do fundo de garantia para pequenas e
médias empresas.

• Pagamento de vouchers para contratação de
babás.

• Suspensão do pagamento de impostos a
trabalhadores e empresas.

• Criação da licença parental prolongada.

• Conversão de doações em créditos tributários.

• Contratação de médicos.

• Compra de ativos adicionais.
• Compra de títulos do setor público e privado.
• Relaxamento dos padrões de garantia para operações de refinanciamento.
• Liberação de buffer de capital anticíclico.
• Flexibilização nos requisitos de provisionamento de perdas para empréstimos vencidos.
• Modificação dos requisitos de capital e liquidez para ajudar os bancos e intermediários não
bancários.

Sem registros.
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JAPÃO
CASOS 10.810
MORTES 238
MEDIDAS 17
GASTOS COM US$ 5 bilhões
MEDIDAS FISCAIS (0,1% do PIB)
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Em 20 de abril de 2020, o Japão havia registrado 10 mil casos
confirmados da Covid-19 e 238 mortes. Em resposta ao surto,
as autoridades tomaram várias medidas direcionadas aos
procedimentos de quarentena e ao sistema de saúde. Embora
não haja quarentena em massa de grandes cidades ou regiões,
o fechamento de escolas foi implementado juntamente com
o cancelamento de eventos públicos, a restrição de viagens,
o trabalho remoto e o distanciamento social. Em 24 de
março, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional
anunciaram o adiamento das Olimpíadas de Tóquio até o verão
de 2021. Além disso, respondeu com algumas medidas fiscais e
monetárias, descritas a seguir.

• Flexibilização dos procedimentos
administrativos e de compras públicas.

• Indenização para pais trabalhadores afetados
pelo fechamento da escola e do comércio.

• Criação de subsídios para proteger o
emprego e algumas áreas críticas como o
turismo.

• Criação de pequenos fundos de emergência
para pessoas físicas.

• Estabelecimento de programa de
empréstimo especial para apoiar micro e
pequenas empresas.
• Apoio financeiro para a reorganização das
cadeias de suprimentos domésticas.
• Transferência de renda para pessoas em
situação de pobreza.

• Aumento de vouchers para pagamento de
babás e serviços de apoio familiar.
• Isenção de taxa de refeições escolares.
• Compra de máscaras para distribuição.
• Compra e instalação de equipamento de testes.
• Instalação de respiradores em leitos
hospitalares.
• Concessão de empréstimos para micro,
pequenas e médias empresas afetadas.

• Expansão da facilidade de recompra overnight e do prazo para aprimorar a provisão de liquidez.
• Permissão de compras de títulos do governo japonês para conceder empréstimos a instituições
financeiras.
• Aumento do ritmo anual de compras de fundos negociados em bolsa, papéis comerciais e títulos
corporativos.
• Redução de preços dos acordos de swap em 25 pontos.

Sem registros.
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REINO UNIDO
CASOS
MORTES
MEDIDAS
GASTOS COM
MEDIDAS FISCAIS

120.067
16.060
12
US$ 407 bilhões
(15% do PIB)
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Reino Unido

A Covid-19 está se espalhando rapidamente pelo Reino Unido,
com mais de 120 mil casos confirmados e mais de 16 mil mortes,
registrados até 20 de abril de 2020. Em resposta, o governo
implementou uma série de medidas, incluindo restrições de
viagem, medidas de distanciamento social, fechamento de
espaços de entretenimento, hospitalidade e lojas não essenciais.
O primeiro-ministro estabeleceu que o povo britânico só
pode deixar suas casas por razões muito limitadas, incluindo
compras de alimentos básicos, exercícios diários e trabalho
essencial. Além disso, respondeu com algumas medidas fiscais e
monetárias, descritas a seguir.

• Pagamento de US$ 116 por semana para auxílio-doença e autoisolamento.
• Isenção tributária e suspensão de taxas para empresas do setor de varejo, hospitalidade e lazer.
• Doação adicional em espécie para empresas do setor de varejo, hospitalidade e lazer.
• Subsídio em espécie para pequenos negócios.
• Pacote de cortes e isenção de impostos.
• Reembolso para pequenas e médias empresas referente ao custo com trabalhadores doentes.
• Transferência para administrações descentralizadas (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte).
• Suspensão de cobrança de hipotecas por três meses.

• Corte na taxa de juros.
• Criação de regime de financiamento para pequenas e médias empresas.
• Compra de títulos corporativos não financeiros e governamentais financiada pela emissão de
reservas do banco central.
• Lançamento de buffer de capital contracíclico para aumentar a resistência dos bancos a
choques financeiros globais.

Sem registros.
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