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“Brasil decola”

(2009)

Em 2009, a revista publicou uma 

reportagem de capa ilustrada com a 

imagem do Cristo Redentor 

decolando como um foguete, 

sinalizando para um rumo promissor 

da economia. Na época, o clima era 

de grande otimismo, logo após a 

eleição de Dilma Rousseff para 

substituir Lula em um cenário 

que os números empolgavam muita 
gente.



“O Brasil estragou tudo?” 

(2013)

Apesar do impeachment ainda não estar 

no radar, naquele momento a Economist já 

via sinais de perigo no Brasil, citando, na 

época, as manifestações de junho que teve 

início com o aumento do preço do 

transporte. A revista lembrou que o Brasil 

passou quase incólume pela crise de 2008 

e conseguiu crescer 7,5% em 2010, mas 

que naquele ano estava estacionado em 

uma expansão anual do PIB em torno de 

2%.



"O Brasil está lutando com sua pior 

recessão desde os anos 1930. O PIB 

deve cair 9% do 2º trimestre de 2014, 

quando a recessão começou, até o 

final deste ano. As taxas de inflação e 

de desemprego estão, ambas, perto 
dos 10%"

“A traição do Brasil” 

(2016)



“A década sombria do Brasil” 

(2021)

"Seus desafios [do Brasil] são 

assustadores: estagnação 

econômica, polarização política, 

ruína ambiental, regressão social e 

um pesadelo ambicioso”





Fonte dos Dados: FMI ajust./BCB/FMI. 

Link para os dados: https://goo.gl/oLtsL6, http://goo.gl/J9LpNR, http://goo.gl/kcrtWR.

O FMI projetou que, em 2021, a dívida pública em percentual do PIB pode chegar 

a 92%. Notem, portanto, que seria o segundo valor mais alto da série, só 

‘perdendo’ para 1989, quando houve uma maxidesvalorização da moeda nacional.

https://goo.gl/oLtsL6
http://goo.gl/J9LpNR
http://goo.gl/kcrtWR


braincon.com.br

C R I S E  D O  COV I D  1 9

SAÚDE

• Quarentena

• Isolamento

• Perda familiar

ECONÔMICA

• Desemprego

• Capital Giro

• Ruptura cadeias 
de fornecimento

POLÍTICA

• Desalinhamento

• Ausência de 
foco

• Disputa pelo 
poder
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C o m p o r t a m e n t o  H u m a n o

Ansiedade/ 

Depressão

• Terapia e Coaching (suporte)

• Crescimento companhia (animais de estimação)

• Técnicas de gameficação

Otimização 
trabalho em 

casa

• Redesenho estrutura de escritórios

• Desenvolvimento de novos tipos de seguro/coberturas

• Redução custos com locação e ocupação( shoppings)

Restrição 
deslocamento

• Turismo Local

• Ampliação canais com contato virtual

Fonte: Board of innovation, Braincon



Avião, plano de saúde, 
escola privada; 
brasileiro abre mão de 
benefícios para viver 
com inflação e 
desemprego -
14/08/2021 -
Mercado – Folha
(Pesquisa Instituto 
Locomotiva)

• 26% das famílias precisaram deixar de ter seus planos de 
saúde;

• 14% não conseguiram mais pagar mensalidade escolar 
dos filhos;

• 12% das famílias não têm mais trabalhadores domésticos;

• 52% desistiram de trocar de carro;

Quando olham para o futuro, os entrevistados que tiveram 
de sacrificar um bem ou serviço também parecem 
pessimistas:

• 50% dizem crer que não devem conseguir voltar a pagar 
por uma escola privada no ano que vem;

• 49% não se imaginam usando um plano médico particular

• 56% não se veem viajando de avião;

• 85% devem ficar sem frequentar restaurantes;



Brasil tem 42 
novos bilionários 
em 2021, ano de 

pandemia, diz 
Forbes

(UOL, 2708 2021)



Quem pagou 
a conta



A educação é o 
fator mais 
importante para 
redução das 
desigualdades!

Para quem tem curso superior e os pais não têm 
instrução, o salário é de R$ 2.603,00. Quando os 
pais têm curso superior, a renda vai para R$ 
6.739,00. "O retorno da educação que você vai 
conquistar será tão maior quanto maior for a 
educação dos pais, por causa da bagagem familiar, 
das conexões e da qualidade da educação”





2019:
Enquanto 45,7% dos 
alunos ricos do 3º ano do 
ensino médio adquiriram 
o esperado em 
matemática, apenas 
3,2% dos pobres 
obtiveram o mesmo 
patamar!



Impacto da pandemia na aprendizagem escolar na Rede Estadual de São Paulo. Número de pontos obtidos nos exames 
de Língua Portuguesa e Matemática no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental (EF) e no 3º ano do Ensino Médio (EM).

Ano escolar SAEB 2019 AMOSTRAL 

2020

 Resultado 

próximo

5º ano do EF Língua Portuguesa 223 194 -29 Ano de 2011

5º ano do EF Matemática 243 196 -47 Ano de 2007

9º ano do EF Língua Portuguesa 262 250 -12 Ano 2015

9º ano do EF Matemática 262 248 -14 Ano 2013

3º ano do EM Língua Portuguesa 279 268 -11 Ano 2015

3º ano do EM Matemática 273 255 -18

Mais baixo da 

série histórica



Ensino 
híbrido
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