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A análise deste boletim não reflete, necessariamente, a opinião da CervBrasil, ou da sua direção. 

 

Fatores que afetam negativamente o potencial de consumo  

Antonio Corrêa de Lacerda 

André Paiva Ramos 

 

O Brasil sabidamente detém elevado mercado consumidor. Com 210 milhões de habitantes 

estamos entre as dez maiores economias do globo. No entanto, o potencial de demanda dos 

consumidores finais é afetado negativamente sobretudo devido aos seguintes fatores: 1) elevada 

desigualdade de renda; 2) deterioração do mercado de trabalho, queda da renda e ampliação das 

ocupações informais e da vulnerabilidade; 3) regressividade do sistema tributário com elevada carga 

tributária que incide na parcela da população mais pobre; 4) elevados juros e condições adversas 

aos tomadores finais de crédito.  

Os impactos e as características da atual crise oriunda da pandemia de Covid-19 têm 

impulsionado a piora desses fatores apontados e, como consequência, impactará a retração do PIB, 

assim como as condições para a retomada futura. 

 

1) Elevada desigualdade de renda 

 

• Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAC) de 2018, o 1% da 

população com rendimentos mais elevados (rendimento médio mensal de R$ 27.744) recebiam, em 

média, 33,8 vezes o rendimento da população de menor renda (rendimento médio de R$ 820), que 

responde por 50% da população total.  

• 10% da população brasileira concentra 43,1% da massa de rendimentos do país. Enquanto 

poucas pessoas detêm um grande montante de recursos, sendo bilionários, a média de rendimento 

mensal de metade da população é de R$ 820. Grande parte da população vive com menos de 1 

salário mínimo por mês.  

• Além disso, com base no conceito de Propensão Marginal a Consumir (PMgC), quanto menor 

é a renda, maior é a parcela destinada para consumo. Um aumento de renda disponível da parcela 

dessa população resultaria diretamente em um maior consumo. 
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2) Deterioração do mercado de trabalho 

 

• O mercado de trabalho está sofrendo uma significativa deterioração, com aumento do 

desemprego, queda da renda e elevação da informalidade. Segundo o IBGE, o desemprego alcançou 

mais da metade da população em idade para trabalhar. Como consequência, verifica-se uma 

precarização do trabalho, aumento da vulnerabilidade social, perda de capacidade de consumo das 

famílias, inclusive para suas necessidades básicas, como alimentação. 

• Com base no Caged, houve um fechamento de 903 mil empregos em abril e de 332 mil em 

maio de 2020. Assim, a taxa de desocupação aumentou, sendo estimada em 12,9% em relação à 

População Economicamente Ativa (PEA) no trimestre de março a maio de 2020. Com esse resultado, 

o IBGE estima que existiam 12,7 milhões de pessoas desocupadas no Brasil. Já a taxa de 

subutilização da força de trabalho em maio (percentual de pessoas desocupadas e subocupadas por 

insuficiência de horas trabalhadas), que proporciona uma visão mais ampla da situação do mercado 

de trabalho, segue muito elevada, sendo estimada em 27,5%, equivalente a 30,4 milhões de pessoas, 

aumento de 3,6 milhões  em relação a estimativa do trimestre de dezembro de 2019 a fevereiro de 

2020.  

• O Ministério da Economia divulgou resultados do Programa Emergencial de Manutenção de 

Emprego e Renda, entre abril e 26 de maio, 8,2 milhões de empregos foram preservados em 1,2 

milhões de empregadores. Com relação aos tipos de acordo, 4,4 milhões suspenderam os contratos 

de trabalho, 1,1 milhão reduziram 25%, 1,4 milhão reduziram 50%, 1 milhão reduziram 70% e 170 

mil foram intermitentes. Assim, esse programa evitou em um curto prazo uma explosão de 

fechamento de postos de trabalho. 

 

3) Regressividade do sistema tributário 

 

• Uma distorção do nosso sistema tributário se refere à carga tributária por bases de incidência. 

Nesse ponto observa-se um relevante desalinhamento do Brasil em relação à grande parte dos 

países. No Brasil, há uma participação da tributação sobre a renda de 18%, sobre patrimônio de 4% 

e sobre consumo de 50%. Já na média dos países da OCDE, a participação da tributação sobre 

renda é de 34%, sobre e patrimônio é de 5,5% e sobre consumo de 32%. O Brasil tributa muita o 

consumo e pouco a renda e o patrimônio em relação à média dos OCDE (Tabela 1).  

• A carga tributária brasileira incide muito sobre consumo e produção e pouco sobre renda e 

patrimônio, o que denota um significativo caráter regressivo. Ou seja, as pessoas com menor renda 

gastam praticamente todos seus recursos em consumo, o peso dos impostos indiretos recai 

fortemente sobre essa parcela da população. Desta forma, a carga tributária proporcionalmente a 

renda é maior sobre os a parcela mais pobre. Segundo dados da Oxfam, a parcela da população 
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mais pobre, que ganha até R$ 1.000,00 por mês, chega a pagar praticamente 30% de sua renda em 

impostos. Enquanto isso, a população mais rica, que ganha acima de R$ 47 mil por mês (equivalente 

aos 0,2% da população), paga cerca de 7% de sua renda em impostos. 

Tabela 1 Composição da carga tributária, por bases de incidência em 2015 (em %) 

Países Renda Patrimônio Consumo Outros Total 
Carga 

tributária 
(% PIB) 

Alemanha 31,2 2,9 27,8 38,1 100,0 37,1 

Chile 36,4 4,4 54,1 5,1 100,0 20,5 

Coréia do Sul 30,3 12,4 28,0 29,3 100,0 25,2 

Espanha 28,3 7,7 29,7 34,3 100,0 33,8 

Estados Unidos 49,1 10,3 17,0 23,6 100,0 26,2 

França 23,5 9,0 24,3 43,2 100,0 45,2 

Itália 31,8 6,5 27,3 34,4 100,0 43,3 

Japão 31,2 8,2 21,0 39,6 100,0 30,7 

Noruega 39,4 2,9 30,4 27,3 100,0 38,3 

Reino Unido 35,3 12,6 32,9 19,2 100,0 32,5 

Turquia 20,3 4,9 44,3 30,5 100,0 25,1 

Média OCDE 34,1 5,5 32,4 28,0 100,0 34,0 

Brasil 18,3 4,4 49,7 27,6 100,0 32,6 

Fonte: RFB; OCDE; Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros (CETAD) / Elaboração: ANFIP; 
FENAFISCO; Plataforma Política Social. 

 

• Logo, uma reforma tributária deve considerar tanto a simplificação, quanto redução de 

desigualdades, ampliando a progressividade e reduzindo o peso dos tributos sobre consumo e 

produção. A redução da carga tributária sobre os mais pobres, grande maioria da nossa população, 

amplia a renda disponível e, consequentemente, o consumo. 

 

4) Elevados juros e condições adversas aos tomadores finais de crédito 

 

• Uma outra distorção da nossa estrutura econômica que afeta a capacidade de consumo do 

país é o elevado juros ao tomador final pago pela população. No caso do consumo, há um processo 

de drenagem da renda para pagamento de juros às instituições financeiras e, devido às condições 

adversas aos tomadores finais, uma perda da capacidade de captação de crédito ao consumidor. 

Como consequência, há uma ampliação do endividamento da população. 

• Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 67% das famílias 

declararam estar endividadas em junho de 2020. Nesse contexto de aumento de endividamento, as 

famílias se endividam nas piorem e mais onerosas modalidades de crédito. Dentre as famílias 

endividadas, cartão de crédito corresponde a 76% do tipo de dívida e cheque especial a 6,2%. 

• Com base nos dados do Banco Central do Brasil (BCB) a taxa média de juros para pessoas 

físicas em abril de 2020 para o cartão de crédito rotativo era de 314% ao ano e do cheque especial 
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era de 120% ao ano. Com a queda da taxa básica de juros (Selic), para 2,25% ao ano, verifica-se 

que os bancos não estão repassando seus menores custos de captação de recursos aos tomadores 

de crédito, ampliando, em um momento de crise, seus spreads nas operações. Esses vultosos juros, 

além de drenar a capacidade de consumo de grande parte da população, resultam em uma ampliação 

da inadimplência e da população que está com seu nome negativado, acima de 60 milhões de 

pessoas. 

• Logo, torna-se imprescindível uma maior regulação do BCB para que a redução na taxa Selic 

seja transmitida aos tomadores finais de crédito, resultando em melhores condições de acesso às 

linhas de crédito e à renegociação de dívidas. Adicionalmente, igualmente necessária é a atuação 

dos bancos públicos para a garantia de oferta de crédito e de renegociação de dívidas em condições 

compatíveis a tamanha adversidade econômica, social e sanitária da atual conjuntura. 

• Melhores condições de crédito e de renegociação das dívidas da população resultam 

diretamente em maior capacidade de consumo, tanto com a renda própria, quanto por crédito. 
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