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Idéia-Força
• O mesmo vírus, ao interagir com
organizações econômicas e
sociais diferentes - em
características e reações provoca consequências distintas.
• O Brasil se inscreverá entre os
que não tiveram bons resultados.
• Vistas hoje, as perspectivas
econômicas e sociais são
desafiadoras.
Estamos chegando a 1 milhão de casos e
superamos 45 mil mortes (11° em mortes por
milhão hab. e 2° em números absolutos)

1. De onde estamos vindo
1.1 : Ambiente mundial- mudanças e crise

O capitalismo nos anos recentes :
financeirização na globalização

 Patrimônio
Financeiro

TRANSAÇÕES
PRODUTIVAS :

com bens e serviços
 Patrimônio Material

A crise 2008-2009
estoura no coração
da esfera
financeira

ESFERA FINANCEIRA
Bolsa de Valores, Mercado de Câmbio,
Mercado de Títulos ...

Crise do petróleo
( anos 70)

ESFERA PRODUTIVA
Indústrias, Fazendas,
Comercio, Serviços ......

GLOBALIZAÇÃO AVANÇADA

TRANSAÇÕE
S FINANCEIRAS:
com moedas,
com ações ,
com títulos
públicos..

A esfera produtiva: impregnada de mudanças
(nova ERA)
•

Consolidação de novos paradigmas
técnicos (quarta revolução industrial)
impactando na produção, no consumo, no
mercado de trabalho, na organização da
sociedade, nos padrões de
relacionamento humano...

•

Crise ambiental, o avanço de novo modelo
de relação com a natureza e o debate
sobre desenvolvimento

• Reorganização geopolítica mundial
(protagonismo da China, multipolaridade
em meio a conflitos étnicos, religiosos...)

O momento pre- pandemia e o quadro social

“A crise consiste
precisamente no fato de
que o velho está
morrendo e o novo
ainda não pode nascer.
Nesse interregno, uma
grande variedade de
sintomas mórbidos
aparecem.”
GRAMSCI

•

Aumento da concentração da renda e
desorganização da vida social em vários
países (gerando emigração em massa),
em paralelo ao avanço das propostas de
redução do papel do Estado e à crise da
democracia representativa

•

O debate sobre alternativas - “um novo
mundo é possível” – arrefeceu, e visões
conservadoras avançaram.

1.De onde estamos vindo
1.2 Brasil: crise econômica e social no
ambiente pre-pandemia

Brasil: heranças do século XX
Industria e Urbanização se
concentram no Sudeste/Sul

• Anos 80: oitava base industrial, quadro
social grave e terceiro país mais
desigual do mundo. Força do ESTADO
DESENVOLVIMENTISTA CONSERVADOR

• Crise dos anos 80: endividamento
externo (crise da dívida externa) e
“choque dos juros”( crise financeira do
Estado). Hiperinflação
• Anos 90 : abertura financeira e
comercial rápida, Plano Real com
câmbio fixo : impactos negativos na
indústria, reforço ao rentismo. Início do
desmonte do Estado desenvolvimentista

Brasil século XXI: “ janela de oportunidades”
Período pós Redemocratização com avanços
de políticas sociais em meio a nova dinâmica
demográfica ( envelhecimento)
• Dois momentos na dinâmica
econômica:
• a janela das commodities com
dinamismo do consumo popular na
primeira década (até 2008/2009) e
• a crise e seus desdobramentos na
segunda década

A experiência do início do séc. XXI :
importância da dinâmica da renda

Fonte: IBGE/Contas Nacionais (elaboração Ipea)
*Índice de Gini

BRASIL: crescimento acompanhado de melhora
do quadro social (IDH)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano/PNUD.

2. Trajetória recente :
Ambiente brasileiro recente (2015 a 2019)

Crise econômica dialoga com crise política

Brasil: taxa de variação do PIB trimestral, em % 1° trim. de 2014 ao 3° trim. de 2018
(base: mesmo trimestre no ano anterior)
4,0

3,5

3,0
2,0
2,2

1,0

1,4

0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

-5,0
-6,0

0,1

-0,4-0,6-0,2

0,6

1,2

0,9

-1,6
-2,5-2,3
-3,2

-2,7
-4,3

-5,1
-5,5

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE. Elaboração Ceplan.
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• Crise externa (2008-09) e
desdobramentos
• Iniciativas internas que ampliaram
crise fiscal e romperam o “pacto
lulista”
• LAVA JATO : impactos econômicos e
políticos

• Crise política (2016) e eleições (2018):
avanço das forças conservadoras e
forças progressistas na defensiva
• Crise econômica e social: PIB a 1%,
desemprego (12 milhões) e
precarização (conta própria 24 milhões)

Brasil às vésperas da pandemia (2019)
EC do “teto dos gastos”

 Ambiente mundial: ameaças na
geopolítica impactando na economia
(importância da disputa EUA e China) em
ambiente de desaceleração econômica
 Ambiente brasileiro às voltas com
guinada conservadora/liberal e foco na
agenda de reformas e ajuste fiscal
(avanço do “teto dos gastos”), com
economia em modesto crescimento .
 Governo de “terraplanistas” e militares

2. Reflexões em tempos de pandemia
2.1: A tragédia brasileira

Pandemia e o Brasil desigual : sem
coordenação e rumo estratégico
 Expansão do vírus, no Brasil, se dá,
sobretudo nas cidades: desigualdade,
aglomeração e alta interação (fluxos)
foram desvantagem. Espaços mais rurais
menos afetados
 Governo Federal: nega a gravidade e
• Em abril, segundo IBGE/PNAD
propõe “ falso debate”, nega-se à
Continua, menos de metade da
coordenação estratégica ( prioriza o
PIA (48,5%)estava ocupada, ou
conflito) e tenciona democracia.
seja: 51,5% não tem ocupação
NE dá exemplo (Consorcio NORDESTE)
• O auxílio Emergencial (R$ 600)
 Iniciativas compensatórias demoram e
identificou cerca de 70 milhões
são mitigadas (5,8% PIB contra 8% Europa)
de pessoas a beneficiar (quase
 Saída para o pós auge da pandemia:
metade da PIA)
ainda indefinida - sem rumo estratégico
Quanto volta ao “NOVO NORMAL”?
( disputa no interior do Governo)

2. Reflexões em tempos de pandemia
2.2: Perspectivas econômicas e sociais

Perspectivas na economia
Instituição
OECD - Economic Outlook
Bacen - Relatório de Inflação
IMF - World Economic Outlook
World Bank - Seminannual Report of LAC Region
Cepal - Informe Especial Covid-19
Ministério da Economia - Panorama Macroeconômico
Bacen - Relatório Focus
World Bank - Global Economics Prospects
OECD - Economic Outlook

Divulgação Mundo Brasil EUA
1/março 2,40 1,70 1,90
26/março - 0,00 6/abril -3,00 -5,30 -5,90
12/abril - -5,00 21/abril -2,00 -5,20 -3,80
13/maio - -4,70 5/maio - -6,48 9/junho -5,20 -8,00 -6,10
10/junho -6,00 -7,40 -7,30

China
4,90
1,20
1,80
1,00
-2,60

 Forte recessão em 2020 de - 8% e
com 2ª onda, próximo a - 10%
 “Novo normal” : patamar mais baixo
com adaptações e alguma inovação
 Médio prazo: dificuldade de se
reposicionar num mundo em
MUDANÇA. Brasil “perdeu o trem” da
quarta revolução industrial e só tem
proposta para ajuste fiscal e
desmonte do Estado. Imagem externa
ruim (confiança do investidor?)
E o projeto de futuro?

Perspectivas sociais: aumenta pobreza no mundo
O Impacto da Covid-19 na extrema pobreza global
(milhões de pessoas)

POPULAÇÃO EM EXTREMA POBREZA (2020):

 Projeção Pré-Covid: 7,4%

750

 Projeção de Abril: 8,3%

725

700

 Projeção Linha de Base em Junho: 8,7%

675

 Projeção Pessimista em Junho: 9,2%

650

Projeção Pré-Covid
625
600

CENÁRIOS:
Linha de Base: o surto permanece nos níveis
atualmente esperados e a atividade é
retomada ainda em 2020

Projeção de Abril

575
550

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pessimista: os surtos persistem por mais
tempo que o esperado, forçando a
manutenção ou reintrodução de medidas de
bloqueio

Fonte: Global Ecomics Prospects, June 2020/World Bank. Elaboração Ceplan.
Nota: A extrema é mensurada como o número de pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia.

Perspectivas sociais : mercado de trabalho
Brasil: Variação da renda do trabalho,
valores em % 1° trimestre 2020
(base: 4° trimestre 2019)

Geral
10% mais ricos
40% do meio
50% mais pobres
Homens
Mulheres
0,65

Centro-Oeste
Norte
Sul
Nordeste
Sudeste

-1,2
0,8
-0,9
-6,3
-0,2
-2,8
-2,8
-1,6
-3,2
0,6325
-1,7
-0,1

0,6265
0,60
1° trim.
2018

Fonte: FGV

1° trim.
2020

Aumento das desigualdades: FGV sinaliza
no inicio da pandemia que:
• Ricos ganham, e 50% mais pobres
perdem muito.
• Mulheres perdem mais que homens.
• GINI volta a crescer

Taxa de desemprego se eleva: FMI projeta
14,7% e FGV = 18,7%, no final de 2020
Informalização já enorme : Contra própria
são 24,2 milhões (26% dos ocupados) e
apenas 22% têm CNPJ.
Novas formas de trabalhar virão:
Profissões mais qualificadas em home
office e presencial.
Impactos na EDUCAÇÃO

3. Desafios para o Sistema de Ensino
Superior no “novo normal”

BRASIL: SISTEMA de ENSINO SUPERIOR
DIFERENCIADO E VINDO DE EXPANSÃO
CONCEPÇÃO ESTRUTURANTE

INSTITUCIONALIDADE DIFERENCIADA
Publicas Governamentais

Ensino

( forte na pesquisa: 90% do
CONHECIMENTO NOVO e 25% dos
alunos)

Comunitárias - Públicas não
governamentais ( forte na
extensão)

Pesquisa

Extensão
Privadas (foco no ensino)
Destaque para Grandes Grupos

Contexto atual e as IES
Contexto
• Impacto do “Teto dos
Gastos” e MEC
ideologizado ataca
IESPublicas e MCT&I com
cortes

• Impacto da perda de
renda da população e
redução do PROUNI e FIES
(financiamento do aluno)
• Brasil com dificuldade de
acompanhar as mudanças
mundiais na área
educacional

 Avanço das Universidades Privadas lucrativas
(pós fase de expansão e interiorização do total)
 Rápido processo de avanço do Ensino à Distância
(EAD) pelos 10 grandes grupos privados :
precarização (cursos com pior avaliação)
 IES publicas e Comunitárias em reação lenta e
disputando entre si (ao invés de colaborarem)
 Mas o EAD será outro: “Educação Aberta Digital” ?

IES publicas na PANDEMIA
 Reação diferenciada, pois sistema guarda
heterogeneidades (perde na comunicação)
 Dificuldades para se adaptar ao novo momento
(avançar no que pode ser feito remoto)

 Algumas experiências importantes ( visibilizar)
 Como a pandemia ainda vai demorar, agir no
segundo semestre: crise e mudanças como
OPORTUNIDADE para

 Novas maneiras de ensinar e mobilização
para novas iniciativas de extensão :
CAPACITAR DOCENTES e MOBILIZAR
DISCENTES
 Avançar na INTERDISCIPLINARIDADE e
INTERNACIONALIZAÇÃO...

PANDEMIA e a força da ciência
 Em
contexto
desfavorável,
ACADEMIA é chamada e responde.
O exemplo do NORDESTE:
Consorcio NORDESTE cria
COMITÊ CIENTIFICO, com
9 Subcomitês TEMÁTICOS:
1.Sala de situação; 2.Protocolos;
3.Equipamentos hospitalares;
4.Interação com industrias...;
5.Fomento à pesquisa;
6.Contatos nacionais e
internacionais, 7. Virologia...,
8.Politicas públicas;
9.Epidemiologia, modelos
matemáticos...

Pesquisadores se engajam, se
articulam e ganham visibilidade
 Fato: MP 979/2020 – autorizando
nomeação de Reitores pelo MEC
- devolvida pelo Congresso e
revogada em poucas horas.

Obrigada!
taniabacelar@gmail.com

