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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo estimar os impactos regionais e setoriais da pandemia Covid-

19 no estado de Sergipe em 2020. Para isso, usamos o modelo de insumo-produto com extração 

hipotética parcial. Os principais resultados sugerem que haveria significativa redução da 

atividade econômica no estado, principalmente nos setores de Transporte e Indústria. Por outro 

lado, os setores Imobiliário e Alimentação e Alojamento teriam uma maior capacidade de 

recuperação com a introdução de um programa de ajuda emergencial. Os municípios com maior 

impacto absoluto no PIB seriam Aracaju, Canindé de São Francisco e Nossa Senhora do 

Socorro. 
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Abstract 

This paper aims to estimate the regional and sectoral impacts of the Covid-19 pandemic in the 

state of Sergipe in 2020. To do so, we use the input-output model with partial hypothetical 

extraction. The main results suggest that there would be a significant reduction in economic 

activity in the state, particularly in the Transport and Industry sectors. On the other hand, the 

Real Estate and Food and Accommodation sectors would have a greater capacity for recovery 

with the introduction of an emergency aid program. The municipalities with the greatest 

absolute impact on GDP would be Aracaju, Canindé de São Francisco and Nossa Senhora do 

Socorro. 
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1 INTRODUÇÃO 

A crise econômica enfrentada pelo Brasil (2014-2016) impactou a economia sergipana de forma 

mais intensa do que a economia nacional e a regional, como revela a Figura 1. O Produto Interno 

Bruto (PIB) estadual registrou queda de 5,2%, em 2016, contra 3,2% do PIB brasileiro. Nos 

anos de 2017 e 2018, enquanto o PIB do Brasil apresentou crescimento de 1,3% e 1,8%, o PIB 

de Sergipe teve taxas de crescimento negativas de -1,1% e -1,8%, respectivamente. Em 2018, 

este foi o pior resultado entre os estados brasileiros (IBGE, 2019; 2020). 

Figura 1: Taxa de crescimento real do PIB, Brasil, Nordeste e Sergipe, 2000-2020 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de informações do IBGE. 

Nota: Não há dados para Nordeste e Sergipe para os anos 2019 e 2020. 

Diversos dos indicadores socioeconômicos de Sergipe pioraram quando comparado a outros 

estados brasileiros. A título de ilustração, a taxa de desocupação sergipana em 2018 foi de 

17,5%, a segunda maior do país, ficando atrás somente do Amapá, 18,5%. Além disso, esta 

situação se agravou, em 2020, por conta dos impactos econômicos decorrentes da pandemia 

Covid-19. O estado terminou o ano de 2020 com saldo negativo de 4.475 postos de trabalho 

com carteira assinada. 

No Brasil, há uma defasagem de quase três anos em relação à divulgação dos dados oficiais do 

Sistema de Contas Regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os quais, 

entre outras informações, revelam dados do crescimento anual do PIB por região e Unidades 

da Federação. Assim, informações de 2020, ano marcado pela Pandemia Covid-19, só estarão 

disponíveis no final do ano de 2022. Portanto, estimativas de impactos regionais e setoriais da 

pandemia podem contribuir com a elaboração e condução de políticas públicas estaduais.  

Houve uma produção massiva de estudos que buscaram estimar impactos econômicos da 

Covid-19. No âmbito internacional, Bonet-Morón et al. (2020), por meio do método de extração 

hipotética parcial, estimaram os impactos da pandemia para a Colômbia. Haddad al. (2020b), 

utilizando o mesmo método, analisaram os custos econômicos regionais e setoriais de diferentes 

estratégias de medidas de bloqueio para o Marrocos. Para o Brasil, Haddad et al. (2020a) e 

Santos et al. (2020), avaliaram os efeitos sobre os estados de São Paulo e da Bahia, 

respectivamente. Porsse et al. (2020), por sua vez, utilizam um modelo inter-regional de 

Equilíbrio Geral Computável, para estimar os impactos econômico da Covid-19 sobre a 

economia brasileira. 

O objetivo deste artigo é estimar o impacto econômico da pandemia no estado de Sergipe no 

ano de 2020. Para tanto, é utilizada a extração hipotética parcial desenvolvida por Haddad et 
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al. (2020a) e considerando as melhorias metodológicas propostas por Santos et al. (2020). Para 

calibrar o modelo, são utilizadas informações sobre o índice de isolamento social da InLoco, 

informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da 

Economia, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019 e da 

Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), ambas do IBGE, e a matriz de insumo-produto 

estimada por Haddad et al. (2017).  

Também levamos em consideração em nossas simulações o programa de auxílio emergencial 

pago pelo governo federal aos trabalhadores informais em Sergipe. Assim, podemos ver em 

que medida este programa mitiga os impactos econômicos da pandemia em Sergipe. Portanto, 

a principal contribuição deste trabalho é oferecer uma ferramenta tanto para a estimativa do 

impacto econômico quanto para avaliar a política compensatória. 

 

2 A ECONOMIA SERGIPANA NA PANDEMIA 

A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, principal 

tributo estadual, é um importante indicador para se medir o desempenho da economia sergipana 

durante a pandemia. A Figura 2 mostra o comparativo desta arrecadação entre os meses de 

janeiro a dezembro de 2019 e 2020, com valores deflacionados. 

Figura 2: Arrecadação de ICMS em Sergipe: janeiro a dezembro de 2019 e 2020 

 
Elaboração própria a partir dos dados da SEFAZ-SE. 

O primeiro mês de forte queda da arrecadação do ICMS foi abril de 2020, o qual coincide com 

o primeiro mês completo da política de isolamento social adotada pelo governo do estado. As 

maiores perdas, todavia, ocorreram nos meses de maio e junho de 2020, com quedas de -28% 

e -17%, quando comparado ao mesmo período de 2019. A partir de julho de 2020 observa-se 

estabilidade e leve melhora nos meses de agosto e setembro, com variações positivas de 2% e 

1% nos respectivos meses. Em alguma medida essa recuperação pode estar associada ao apoio 

de programas governamentais, tais como o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 

e da Renda (BEm)1 e o Auxílio Emergencial, além da própria retomada das atividades 

econômicas.  

 
1 Este Programa permitia a suspensão do contrato ou redução da jornada de trabalho para que o empresário evitasse 

demissões, foi lançado no mês de abril e, segundo dados do MTE, preservou mais de 11 milhões de empregos até 

dezembro. 
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Os meses de outubro e novembro de 2020 apresentam as maiores arrecadações em relação aos 

mesmos meses do ano anterior, com aumento de 12% e 18%, respectivamente. Por outro lado, 

no mês de dezembro de 2020, a arrecadação de ICMS volta a cair, com queda de 4% em relação 

a dezembro de 2019.  

Para o enfrentamento da pandemia, o governo federal instituiu a partir de abril de 2020 o 

pagamento de uma renda emergencial destinada aos trabalhadores informais e aos indivíduos 

pobres, considerados mais vulneráveis. A Figura 3 mostra os valores de cada parcela do auxílio 

emergencial paga ao estado de Sergipe. No total, foram pagos R$ 3,86 bilhões em 2020 para 

867,5 mil sergipanos, o que representa 9,2% do PIB estadual de 2018 e um gasto anual per 

capita de R$ 4.454. 

Figura 3: Parcelas do auxílio emergencial pagas ao estado de Sergipe, 2020 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Cidadania do Brasil 

O pagamento das cinco primeiras parcelas resultou em uma média de aproximadamente R$ 605 

milhões. Os últimos quatro meses, por outro lado, representaram a fase de prorrogação do 

auxílio, mas em um valor substancialmente menor. A média entre os meses de setembro e 

dezembro foi de R$ 209 milhões, quase três vezes inferior ao da primeira fase do Programa. A 

Figura 4 apresenta a distribuição do valor total do auxílio emergencial entre os municípios 

sergipanos.  

De forma geral, nota-se uma distribuição regional heterogênea do auxílio emergencial no 

território sergipano. Não obstante, percebe-se uma concentração do total de recursos na Grande 

Aracaju, território no qual se localiza a capital. No entanto, esta concentração em termos 

absolutos, reflete a quantidade de indivíduos elegíveis a receber o benefício. 

Proporcionalmente, houve municípios em que mais da metade da população recebeu o auxílio 

em 2020.  
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Figura 4: Distribuição do auxílio emergencial nos municípios sergipanos, 2020 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3 MODELO ECONÔMICO DE SIMULAÇÃO E BASES DE DADOS 

Dado a maior sensibilidade relativa da economia do estado de Sergipe em períodos de crises, 

mensurar os custos econômicos da pandemia em termos regionais e setoriais é fundamental no 

sentido de propor medidas de mitigação. Para isso, utiliza-se o método desenvolvido por 

Haddad et al. (2020a) e as melhorias metodológicas propostas por Santos et al. (2020), que se 

baseiam na extração hipotética parcial de insumo-produto, a qual permite extrair/remover 

parcialmente um setor em decorrência das medidas restritivas e fazer comparações entre o 

cenário antes da remoção e o cenário hipotético, após a remoção.  

O método de extração, proposto inicialmente por Dietzenbacher et al. (1993), possibilita 

analisar o quanto uma economia em particular com todos os seus setores pode se alterar caso 

um dos setores ou bloco econômico seja extraído da economia. Cabe ressaltar que, quanto maior 

o nível de interdependência deste setor (ou região) em relação aos demais, maior será o impacto 

sistêmico na economia. Posteriormente, outros trabalhos realizaram melhorias e definiram 

bases para o método. Entre eles, destacam-se Dietzenbacher e Van der Linden (1997) e Miller 

e Lahr (2001). A partir dessa literatura, Haddad et al. (2020), Bonet-Morón et al. (2020) e 

Santos et al. (2020) utilizam variantes do método de extração para mensurar os impactos 

econômicos da Covid-19.  

O processo de modelagem econômica aplicado para estimar o impacto das medidas restritivas 

adotadas em Sergipe é descrito na Figura 5. Primeiro, a redução de oferta e demanda setorial 

referentes às atividades e serviços não essenciais e essenciais sob restrições foram projetadas. 

A potencial redução de consumo ligada à perda de remuneração dos trabalhadores informais 

também foi projetada. Essa última projeção baseia-se no fato de que a geração de renda fica 

comprometida pelas restrições de aglomeração. Em seguida, para decompor o impacto nos 

municípios, utilizamos a técnica downscaling. 



Figura 5: Processo de modelagem econômica 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Para a realização da simulação, pressupõe-se que uma das medidas adotadas durante a 

quarentena é a restrição do desenvolvimento das atividades de uma parte dos trabalhadores. No 

contexto da pandemia Covid-19, as estratégias de isolamento foram implementadas de forma 

diferenciada por grupos de idade e setores de produção. Dessa forma, os fatores 𝑞𝑥𝑛, 𝐹𝑞,𝑛, são 

definidos como 0 < 𝐹𝑞,𝑛 < 1, que representam a participação dos trabalhadores não restritos 

em cada grupo e em cada setor. Por exemplo, em um cenário que o setor educação sofre fortes 

restrições, definimos o fator mais próximo de zero.  

Posteriormente, cada fator 𝐹𝑞,𝑛 é aplicado ao seu elemento correspondente em ambas as 

matrizes, a do emprego e a da remuneração do trabalho. A partir desse procedimento, no 

primeiro caso, obtém-se o número de trabalhadores em confinamento; e, no segundo, sua 

contribuição para a renda total do trabalho em cada setor. Uma vez determinada a renda 

agregada associada aos trabalhadores restritos (e irrestritos), sua participação na remuneração 

total do trabalho por setor e os coeficientes setoriais de remuneração pelo trabalho ∑ 𝑙𝑖𝑗
𝑠𝑞

𝑖 /𝑥𝑗
𝑠, 

para definir um novo conjunto de fatores de penalidade específicos do setor, 𝐹𝑛, tais que 0 <
𝐹𝑛 < 1. Estes últimos são calculados de acordo com as propriedades da função de produção 

Leontief e permitem identificar a participação do produto em cada setor associado trabalhadores 

irrestritos. 

Essa abordagem também permite avaliar diferentes cenários com base em metas de 

cumprimento das medidas. Suponha que se objetive examinar um cenário que seja consistente 

com o conjunto de fatores predefinidos (𝐹𝑞,𝑛) e com um nível desejável de conformidade (α). 

Pode-se então encontrar um fator de ajuste ou peso (ω) a ser aplicado em todos os 𝐹𝑞,𝑛 para 

que: 

𝜔𝐹𝑞,𝑛
 

 
→

∑  
𝑞
𝑖

∑ 𝐿𝑖𝑗
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠𝑛

𝑗

∑  
𝑞
𝑖

∑ 𝐿𝑖𝑗
 𝑛

𝑗 𝛼
                                                         (1) 

Uma vez calculados os fatores 𝐹𝑛, o próximo passo é usar esse conjunto de informações para 

extrair parcialmente alguns dos fluxos setoriais na tabela de insumo-produto, considerando os 

dois tipos de restrições, demanda e oferta.  

∀𝑧𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛 calcula-se um fluxo restrito correspondente 𝑧𝑖𝑗̅̅ ̅ de tal modo que: 

𝑧𝑖𝑗̅̅ ̅ = {
𝐹𝑖𝑧𝑖𝑗 , 𝑠𝑒 𝐹𝑖 < 𝐹𝑗

𝐹𝑗𝑧𝑖𝑗 , 𝑠𝑒 𝐹𝑖 > 𝐹𝑗
                                                      (2)                                           



Além das restrições pelo lado da oferta, associadas ao fator 𝐹𝑖, as restrições pelo lado da 

demanda podem ser incluídas para completar a regra de decisão. Para cada usuário de demanda 

final, um fator 𝐹𝑢, pode ser especificado, de modo que 𝑢 =  𝑐, 𝑖, 𝑔, 𝑒. No caso do componente 

associado ao consumo (𝐹𝑐), este é calculado com base nas variações na renda não recebida pelos 

trabalhadores afetados pelas estratégias para mitigar os efeitos da Covid-19. Enquanto os 

trabalhadores informais afetados pelo confinamento enfrentam uma perda total de renda, os 

trabalhadores do setor formal podem enfrentar apenas perdas parciais de acordo com um 

parâmetro 𝛿, com 0 <  𝛿 <  1. Assumindo que as mudanças na renda do trabalho se traduzem 

completamente em mudanças na demanda das famílias. No presente estudo, ao contrário de 

Haddad et al (2020a), as transferências do governo para grupos específicos de trabalhadores 

como uma medida para mitigar os efeitos da crise são levadas em consideração, essa ação 

afetaria 𝐹𝑐, depois do mapeamento entre os domicílios. 

𝐹𝑒
  é dado como 0,75, com base nas projeções da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) para retrações de curto prazo no produto interno bruto 

(PIB) para muitas das principais economias. Consequentemente, na economia mediana, a 

produção cairia 25%. 

Assim, considerando cada componente da demanda final, 𝐹𝑖𝑢
 , aplica-se a seguinte regra 

∀𝑓𝑖𝑢, 𝑢 = 𝑖, 𝑔, 𝑒. Calcula-se um fluxo restrito correspondente, 𝑓𝑖𝑢
 ̅̅̅̅ , tal que: 

𝑓𝑖𝑢
 ̅̅̅̅ = {

𝐹𝑖𝑓𝑖𝑗 , 𝑠𝑒 𝐹𝑖 < 𝐹𝑗

𝐹𝑢𝑓𝑖𝑗 , 𝑠𝑒 𝐹𝑖 > 𝐹𝑗
                                                    (3) 

No caso da demanda doméstica, aplicam-se as restrições de oferta e demanda, de modo que 

∀𝑓𝑖𝑢, 𝑢 = 𝑐 e calcula-se um fluxo restrito correspondente 𝐹𝑖𝑢
 ̅̅ ̅̅ , de modo que:  

𝐹𝑖𝑢
 = 𝐹𝑖𝐹𝑢𝑓𝑖𝑢                                                          (4) 

Usando as informações dos fluxos setoriais originais e reduzido, tem-se agora duas matrizes de 

fluxos interindustriais, Z e �̅�, e dois vetores de demanda final, f e �̅�. Para um dado vetor de 

produto setorial, x, também se pode derivar duas matrizes de coeficientes técnicos, A e �̅�. 

Essas mudanças pelo lado da oferta e pelo lado da demanda, simultaneamente, conduzem à 

necessidade de redefinição de uma nova matriz de coeficientes técnicos e de equilíbrio do 

sistema. Assim, usando as informações dos fluxos setoriais originais e diminuídos, temos agora 

duas matrizes de fluxos interindustriais, Z e �̅�, e dois vetores de demanda final, f e �̅�. Para um 

dado vetor de produto setorial, x, também se pode derivar duas matrizes de coeficientes 

técnicos, A e �̅�. 

No modelo completo de insumo-produto inter-regional, com os fluxos setoriais originais, o 

produto da economia é dado por: 

𝑥 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑓                                                      (5) 

Usando �̅� como a matriz associada aos fluxos comerciais intersetoriais restritos devido ao 

bloqueio, 𝑦 𝑓,̅ a demanda final relacionada ao bloqueio, a produção bruta na economia seria 

dada por: 

�̅� = (𝐼 − 𝐴)−1𝑓 ̅                                                     (6) 

Portanto, após a extração parcial: 

𝑇 = 𝑖′𝑥 − 𝑖′�̅�                                                         (7) 



Em que T é a medida agregada da perda anual na economia - a diminuição na produção total se 

a produção associada às medidas de bloqueio "desaparece". Em outras palavras, é uma medida 

da importância relativa das atividades realizadas pelos trabalhadores afetados pelo bloqueio, ou 

os vínculos totais aos quais tais atividades estão associadas. 

Os resultados do produto bruto setorial podem ser traduzidos em outras variáveis. Para isso, 

multiplica-se o vetor do produto bruto, x ou �̅�, por uma matriz diagonal, �̂�, cuja diagonal 

principal contém os coeficientes da variável desejada, ou seja, as razões dos valores das 

variáveis por setor – região divididos pelos respectivos setores– produção bruta regional. 

Finalmente, assumindo que a produção é contínua nos dias da semana, as perdas diárias 

perdidas podem ser estimadas dividindo T (ou �̂�𝑇) pelo número de dias da semana no ano de 

referência. 

Neste trabalho foram incluídas duas melhorias metodológicas em relação a Haddad et al. 

(2020a) e Bonet-Morón et al. (2020), descritas em Santos et al. (2020), são elas: (i) o novo 

vetor de produção foi redefinido a partir da abordagem pelo lado da oferta; e (ii) foi incluído 

um índice de resiliência setorial para garantir a oferta de bens e serviços para o setor de saúde. 

A seguir, são apresentadas apenas as mudanças metodológicas em relação ao trabalho original 

de Haddad et al. (2020a). 

Tomando x como um vetor de produção, Z uma matriz de fluxos intermediários de produção, y 

um vetor de demanda final e v como um vetor de valor agregado, um modelo de insumo-produto 

consiste em uma especificação inicial do seguinte sistema de oferta e demanda: 

x = Zi + y (oferta),                                                (8) 

x′ = i′Z + v′(demanda),                                           (9) 

 

em que i é um vetor de soma e v′ é a transposta do vetor de valor agregado. Uma matriz de 

coeficientes técnicos, A = Z(x̂)−1, não negativo, assegura o equilíbrio do sistema, bem como a 

construção de um modelo para análise dos impactos diretos e indiretos das variações exógenas 

no vetor de demanda final por meio da construção da matriz Inversa de Leontief, L = (I − A)−1, 

então: 

A = Ly,                                                            (10) 

Na redefinição do novo vetor de produção de equilíbrio decorrente de mudanças na oferta do 

fator trabalho, é possível definir uma matriz não negativa de coeficientes de alocação B = x̂−1Z, 

e seu respectivo inverso, a matriz de Ghosh (G = (I − B)−1). Assim, a partir do novo vetor de 

pagamento (restrito) v̅′ é possível redefinir o novo vetor de produção x′ = v̅′G.  

Assumindo a matriz de fluxos intermediários iniciais Z, em que cada elemento zih representa 

as vendas interindustriais do setor i para o setor de saúde h, define-se um vetor de proporções 

p = zih/xi, em que xi é o produto total do setor i. O vetor p define o grau de dependência do 

produto setorial em relação à demanda intermediária do setor saúde, h. É possível obter outro 

vetor q a partir da normalização do vetor p em relação ao setor saúde. Em um cenário de 

bloqueio e distanciamento social, a restrição da força de trabalho L̅ pode ser mitigada por um 

fator de resiliência r = (i − q) como segue: 

L̿ = �̅�r.                                                            (11) 

Como q está normalizado em relação ao setor de saúde, este setor não deixa de ofertar seus 

serviços.  

Aplica-se também no presente estudo, uma técnica de downscaling para gerar estimativas do 

impacto sobre o PIB dos municípios sergipanos, método baseado em Haddad et al. (2020a). A 



partir de dados de valor agregado setorial em nível municipal, calculou-se, para cada município 

(c), sua participação no valor agregado setorial no estado. Definimos 𝜇𝑐
𝑗𝑟

 como a participação 

do município c no valor agregado do setor j no estado, de modo que: 

 

∑ 𝜇𝑐
𝑗𝑟𝑚(𝑟)

𝑐=1 = 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, … , 𝑛 𝑒 𝑐 ∈ 𝑟                                (12) 

 

Pode-se então combinar as informações em 𝜇𝑐
𝑗𝑟

 e �̂�𝑟𝑇 para desagregar os impactos para todos 

os municípios sergipanos. Em suma, multiplica-se a participação relativa do município no setor 

i pelo vetor de impacto.  

 

3.1 Bases de dados 

Para a construção deste artigo foi necessária a utilização de diversas bases de dados. A principal 

delas, a matriz de insumo-produto de Sergipe, ano base 2011, foi estimada por Haddad et al. 

(2017). Além disso, utilizaram-se informações do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia, dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019 e da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), ambas 

do IBGE e o Índice de Distanciamento Social produzido pela empresa In Loco (InLoco, 2020).  

Existe disponível tanto a PNAD Contínua quanto a anual. A PNAD Contínua fornece 

informações trimestrais sobre mercado de trabalho, possuindo também um questionário anual 

mais amplo. Foi esse último banco de dados o utilizado neste artigo. A amostra da PNAD 

contempla resultados para o Brasil, grandes regiões, Unidades da Federação, regiões 

metropolitanas em que os municípios das capitais estejam inseridos, Região Integrada de 

Desenvolvimento (RIDE) da Grande Teresina e os municípios das capitais, distribuídos em 

aproximadamente 3.500 domicílios.   

Como a segunda e a terceira parcela do auxílio emergencial são referentes a maio e junho de 

2020, respectivamente, foi necessário deflacionar o valor total dos benefícios, sendo feito a 

partir do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Por fim, é necessário destacar porque foi utilizado a amostra anual e não a trimestral, a partir 

de maio. Utilizar o último trimestre de 2019 apresentava a vantagem de os dados mais recentes 

disponíveis serem utilizados. Entretanto, duas limitações existiam. Primeiramente, na amostra 

trimestral não há informação sobre outras rendas – não oriundas do trabalho como, por exemplo, 

Bolsa Família - que são extremamente necessárias para a construção dos decis, dado que nos 

mais baixos uma proporção substancial das famílias depende de rendas não oriundas do 

trabalho. Em segundo lugar, ao utilizar os rendimentos de apenas um trimestre estaríamos 

sujeitos a problemas de sazonalidade. Neste caso, os dados anuais exprimem de forma mais 

fidedigna o rendimento médio de um domicílio. 

 

3.2 Estratégia de simulação 

São definidos dois cenários hipotéticos para a economia sergipana em decorrência do lockdown 

parcial. O cenário 1 considera a retirada de 41%2 da remuneração dos trabalhadores afetados 

pela pandemia, a partir de dados dos trabalhadores informais e formais do mercado de trabalho 

sergipano no segundo trimestre de 2020. O cenário 2 leva em consideração além das 

informações do cenário anterior, o pagamento de três parcelas (abril, maio e junho) do auxílio 

 
2 Baseou-se na média do índice de isolamento social do período em análise. 



emergencial. Ressalta-se que os trabalhadores informais são os mais vulneráveis e, portanto, 

são afetados de forma imediata e com maior intensidade pelo isolamento.  

A justificativa para a escolha do segundo trimestre de 2020 ocorre em razão da queda observada 

da arrecadação de ICMS (Figura 2), o que pode ser considerado proxy para o dinamismo 

econômico no estado. 

Para ambos os cenários, conforme Haddad et al. (2020) e Santos et al. (2020), são consideradas 

as hipóteses a seguir: i) os setores Agropecuária (S1), Alimentos e bebidas (S2), Serviços 

Industriais de Utilidade Pública (S7), Administração Pública e seguridade social (S17) e Saúde 

(S19) continuariam operando normalmente, pois são considerados essenciais; ii) é considerado 

um indicador de resiliência setorial para garantir o funcionamento em plena capacidade do setor 

de saúde; iii) redução do consumo das famílias proporcional à redução de salários por setor de 

atividade; iv) manutenção do consumo do governo proporcional à arrecadação; v) redução 

setorial homogênea de 25% das exportações do estado de Sergipe (cenário OCDE); e vi) 

manutenção dos investimentos. 

No entanto, é importante destacar como limitação do estudo que nossos resultados não 

consideram o fato de o distanciamento social ter sido homogêneo entre os municípios. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Voltando a atenção aos dados da PNAD Contínua, com relação ao seu tratamento, é importante 

ressaltar alguns pontos. Após feita a imputação na renda domiciliar, dividiu-se a renda em dez 

decis. A Tabela 1 apresenta a contribuição de cada decil para a renda total, a renda média por 

decil, o percentual de domicílios contemplados em cada decil, o percentual de trabalhadores 

informais e a perda de renda de cada decil. Essa classificação mostra a distribuição desde os 

estratos de renda mais baixa (H1) até os estratos com maior nível de renda (H10).  

Tabela 1: Distribuição da renda por decis 

Variáveis H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Total 

Proporção da renda total (%) 0,92 0,57 0,60 2,04 3,59 5,09 6,33 10,19 13,78 56,90 100,00 

Renda Domiciliar Média (R$) 115,18 170,33 234,66 425,04 727,81 991,77 1.219,70 1.786,90 2.615,85 9.374,83 2.249,90 

Proporção do decil (%) 8,23 7,00 5,70 9,68 11,24 9,49 10,86 12,16 11,17 14,47 100,00 

Informais (%) 100,00 100,00 100,00 98,64 98,41 42,99 52,33 58,34 44,42 28,74 - 

Perda de renda (%) 21,89 24,11 30,32 31,34 31,76 25,61 24,88 25,91 24,47 20,12 - 

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD Contínua. 

Posteriormente, dado que o benefício emergencial tem foco nos trabalhadores informais, foi 

obtido o percentual desses trabalhadores em cada decil.3 Os decis com maior percentual de 

informais sãos os primeiros, principalmente H1, H2 e H3, que só possuem trabalhadores 

informais. Esses três decis são também caracterizados por possuírem um baixo percentual do 

total de trabalhadores (aproximadamente 0,1% no H1, 0,6% no H2 e 3,3% do total de 

trabalhadores no H3). No extremo oposto está o último decil (H10). Do total de trabalhadores 

pertencentes a esse grupo, aproximadamente 28% são considerados trabalhadores informais.  

 
3 Novamente, destaca-se que os decis foram definidos a partir da renda domiciliar e não a partir apenas da renda 

do trabalho.  



Com essas informações foi possível simular a perda que esses grupos de renda sofreram com a 

pandemia, sendo a distribuição apresentada na última linha da Tabela 1. Logo, percebe-se que 

a queda é maior no H5 e menor no H10. Porém, o último decil concentra a maior proporção da 

renda. Fazendo uma ponderação considerando esses fatores, chega-se à distribuição por cada 

decil que foi utilizada nas simulações. 

A Tabela 2 apresenta estatísticas descritivas para que o leitor fique mais familiarizado com os 

dados utilizados. Ao se analisar por sexo percebe-se que a maioria dos trabalhadores são do 

sexo masculino (57,06%). Entre os informais, a preponderância de homens é ainda mais 

acentuada (59,44%), sugerindo que esse grupo possa ter sido o mais afetado pela pandemia, em 

termos de perda de renda.  

 

Tabela 2: Estatísticas descritivas por sexo  

Variáveis Homem Mulher 

Total (%) 47,78 52,22 

Trabalhando (%) 57,06 42,94 

Informais (%) 59,44 40,56 

Formais (%) 53,83 46,17 

Renda média de todos os trabalhos 1.722,62 1.507,39 
Fonte: Elaboração própria com base na PNAD Contínua. 

Como pode ser visto na Tabela 3, a maior parte dos trabalhadores tem entre 30 e 39 anos, padrão 

que permanece entre os informais. Como esperado, o comportamento da renda média possui 

um formato de U invertido.  

Tabela 3: Estatísticas descritivas por idade 

Variáveis Abaixo de 18 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais 

Total (%) 26,98 12,38 7,92 15,99 13,88 14,31 8,54 

Trabalhando (%) 1,97 14,29 12,06 27,04 23,64 18,26 2,73 

Informais (%) 3,22 17,48 11,25 23,85 21,98 18,66 3,57 

Formais (%) 0,27 9,96 13,17 31,38 25,90 17,72 1,59 

Renda média do trabalho 266,25 756,30 1.261,78 1.572,77 1.880,71 2.338,43 2.014,34 

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD Contínua. 

O ano base da matriz de insumo-produto de Sergipe é 2011. A partir de 2012 todos os valores 

foram atualizados até 2018 com base nas taxas anuais de crescimento real do valor adicionado 

bruto (VAB) das atividades econômicas, divulgadas pelo Sistema de Contas Regionais do IBGE 

e, para os anos de 2019 e 2020, consideraram-se as estimativas de crescimento da economia 

brasileira por meio das projeções do PIB trimestral4 

Em relação aos resultados das simulações, a Tabela 4 mostra as estimativas de impacto sobre o 

PIB do estado de Sergipe, considerando o impacto mensal e o trimestral dos dois cenários. No 

cenário 1, o custo econômico mensal estimado em termos de PIB foi de R$ 617,1 milhões, o 

que corresponde a 2,52% do PIB estadual. A expansão do período de tempo para o trimestre 

em estudo, mostra que a queda na remuneração dos trabalhadores informais poderia gerar uma 

perda econômica de R$ 1.851,3 bilhões, o que representaria quase 7,55% do PIB estadual. Em 

 
4 Utilizou-se dados do Brasil para 2019 e 2020 porque não há previsões oficiais para Sergipe. 



termos de comparação, utilizando um modelo de equilíbrio geral computável, Porsse et al. 

(2020) encontraram uma redução no PIB de Sergipe proporcionalmente menor, de -4,76% em 

2020, considerando um cenário de 3 meses de paralisação das atividades não-essenciais em 

todo o Estado, sem efeitos de política fiscal. 

Tabela 4: Custo em termos de PIB para a economia (em R$ milhões de 2020) 

Período 
Cenário 1 Cenário 2 

Mês Trimestre Mês Trimestre 

R$ de 2020 617,1 1.851,3 397,7 1.193,0 

% do PIB 2,52% 7,55% 1,62% 4,86% 

Fonte: Elaboração própria com base nas simulações. 

Nos resultados do cenário 2, com a implementação da política compensatória, a queda do PIB, 

que no cenário 1 era de 2,52% em um mês, seria reduzida para 1,62%. Ao se observar para o 

trimestre, sairia de 7,55% para 4,86%, uma redução de 35,55%. Santos et al. (2020) em estudo 

para a Bahia, observaram comportamento semelhante, porém com maior intensidade, em que 

os efeitos de medidas governamentais de cunho fiscal poderiam reduzir em até 50% a queda do 

PIB do estado em um cenário em que todos os trabalhadores informais estivessem sendo 

contemplados pelo auxilio emergencial. A principal explicação para essa redução é que o 

auxílio emergencial se transforma integralmente em consumo e, portanto, ameniza o efeito 

econômico negativo da pandemia.  

Segundo Haddad et al. (2020b) e Fernandes (2020), as consequências econômicas da pandemia 

provavelmente afetarão as regiões de formas distintas, dependendo da estrutura econômica. Por 

exemplo, regiões que possuem setores de turismo e serviços mais representativos no PIB serão 

mais gravemente afetadas do que as regiões com maior foco industrial. A Figura 6 apresenta os 

efeitos setoriais dos dois cenários simulados, comparado ao cenário base da economia 

sergipana. Como observa-se, os cinco setores com maior vulnerabilidade às medidas de 

isolamento incluem: S1 (Agropecuária), S11 (Transporte, armazenagem e correio), S4 

(Fabricação de químicos, limpeza e farmacêuticos), S2 (Indústria Extrativa) e S5 (Fabricação 

de produtos de minerais não-metálicos).  

Figura 6: Perdas em termos de PIB setorial para a economia em % 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas simulações. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Bonet et al. (2020), ao estimar o impacto 

econômico das medidas restritivas da Colômbia por meio do modelo de insumo-produto, e por 
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Haddad et al. (2020a), que utilizando o método de extração hipotética analisaram os custos 

econômicos de medidas de controle para amenizar a pandemia no estado de São Paulo, ambas 

análises vão em consonância com o presente estudo. Eles ressaltam que o setor de mineração 

sofre o impacto da redução de suas exportações devido à queda do comércio global, além do 

vínculo produtivo com outros setores. Souza et al. (2020), com base em um modelo de 

equilíbrio geral computável inter-regional para a economia brasileira, apontam que as 

atividades de serviços são as mais afetadas pela pandemia, como alimentação, transporte e 

comércio. De fato, isto foi observado para a economia brasileira no ano de 2020. Dados do 

IBGE revelam que o segmento de serviços foi o que apresentou o pior desempenho, com queda 

de 4,5%, seguido pela indústria, com recuo de 3,5%.  

Embora a pandemia tenha afetado de maneira intensa a economia brasileira em 2020, o setor 

agropecuário não foi atingindo em nível nacional, registrando um crescimento de 2% em seu 

produto anual. Assim, tendo um resultado que difere do encontrado neste estudo. Para essa 

interpretação, é importante perceber que neste trabalho assumimos que o setor é essencial, ou 

seja, não há limitação de sua oferta durante as medidas restritivas. No entanto, sua queda se dá 

de forma indireta, indicando uma forte ligação com setores que foram restringidos durante o 

período.  

Os setores que têm redução relativamente maior do impacto são o S9 (Comércio e reparação de 

veículos automotores e motocicletas), S10 (Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos 

automotores), S12 (Alimentação e Alojamento), S15 (Atividades imobiliárias) e S20 (Serviços 

as famílias). É possível verificar que todos esses setores estão relacionados à manutenção básica 

da população, ou seja, a adoção da política de assistência governamental consegue mitigar o 

impacto econômico das medidas restritivas na população mais vulnerável. 

Em contraponto, os setores S2 (Indústria Extrativa), S4 (Fabricação de químicos, limpeza e 

farmacêuticos) e S5 (Fabricação de produtos de minerais não-metálicos) apresentam uma 

mitigação insignificante. Em estudo para a economia chinesa para o ano de 2021, Duan et al. 

(2021), utilizando o método de equilíbrio geral computável trimestral (CGE), em que para o 

cenário simulado se tomava como pressupostos que a pandemia estava controlada e sem 

nenhuma política governamental significante, considerando apenas que os choques seriam 

principalmente de fora da China, estimaram que são setores industriais, como Mineração e 

Extração de Carvão, Fabricação de Produtos Metálicos Usados (Excluindo Máquinas e 

Equipamentos), Mineração de Metal Minérios, e Outras Manufaturas, com as contrações 

estimadas em 5,39%, 2,97%, 2,83% e 2,8%, respectivamente, que seriam os setores mais 

afetados. Tal resultado pode indicar uma situação ainda pior do que o registrado no Brasil em 

2020 para o setor de indústria (-3,5%), visto que no início de 2021 a pandemia está em seu pior 

momento e as políticas compensatórias se tornaram restritas a uma pequena parcela da 

população. 

Um resultado importante a ser destacado diz respeito ao papel do S17 (Administração Pública, 

defesa e seguridade social). Este setor apresentaria apenas uma ligeira queda da atividade. Isso 

acontece sobretudo porque ele funciona em uma estrutura rígida de trabalhadores formais e/ou 

concursados no Brasil, que permaneceriam a receber seus salários durante o isolamento. Com 

a introdução do auxílio emergencial, o efeito negativo das restrições da economia seria 

neutralizado. Esse resultado é esperado, uma vez que setores que concentram os gastos públicos 

tendem a apresentar seus desvios positivos, conforme apontam Porsse et al. (2020). 

A Figura 7 reporta a distribuição espacial do impacto projetado pelo procedimento de 

downscaling para o segundo trimestre de 2020 no estado de Sergipe, levando em conta o 



pagamento do auxílio emergencial. O município responsável pela maior parcela da queda do 

PIB estadual é Aracaju (24,09% da perda total), resultando em um impacto negativo 

correspondente a 4,6% do seu produto anual. A capital, que é responsável por 25,89% do PIB 

estadual, tem ao seu redor sete, dos oito municípios com maior perda, ficando de fora apenas 

Canindé de São Francisco (11,8% da perda total). A economia deste município não segue o 

padrão dos demais, pois ela é baseada em grande parte no setor industrial, tal característica faz 

com que ele apresente a maior perda econômica relativa, uma redução de 9,24% do seu produto 

anual. 

Figura 7: Perda estimada de PIB municipal 

 
 (R$ Milhões referentes ao segundo trimestre de 2020*) 

 

Como mencionado anteriormente, observa-se que a distribuição do impacto sobre os 

municípios sergipanos ocorre de forma concentrada, possivelmente em resultado da interação 

entre a dinâmica produtiva setorial nos municípios e a interdependência produtiva com a capital 

do Estado. Em Sergipe, cerca de 62,28% da redução absoluta no PIB é concentrada em nove 

cidades. Considerando a graduação dos impactos no nível municipal, as principais cidades 

afetadas seriam: Aracaju (R$ 298,4 milhões), Canindé de São Francisco (R$ 146,2 milhões), 

Nossa Senhora do Socorro (R$ 64,9 milhões), Estância (R$ 58,8 milhões), Lagarto (R$ 42,7 

milhões), Itabaiana (R$ 39,1 milhões), Itaporanga d’Ajuda (R$ 38,4 milhões), Laranjeiras (R$ 

32,2 milhões) e São Cristóvão (R$ 29,9 milhões). 

Ao analisar a distribuição espacial dos impactos econômicos municipais, observa-se uma perda 

estimada de 2,75% do produto do setor de serviços no período em estudo. Pelo fato de este setor 

possuir maior participação relativa no produto do estado (73,51%), a queda registrada 

compromete consideravelmente o PIB. Dada essa importância do setor, o mesmo é responsável 

por 40,91% da redução total da economia. Na Figura 8, verifica-se que Aracaju apresenta a 

maior queda -- R$ 137,2 milhões (27,06% da redução total) --, seguida por Nossa Senhora do 

Socorro -- R$ 35,6 milhões (cerca de 7%) -- e Lagarto -- R$ 21,4% milhões (cerca de 4,2%) --



. Ademais, como este setor responde por 73,82% dos empregos formais em Sergipe (RAIS, 

2019), o impacto negativo sobre o setor levou a um expressivo aumento no número de 

desempregados e de informalidade no estado. Além disso, esses são os municípios mais 

populosos do estado, abrigando cerca de 37% dos habitantes.  

Figura 8: Perda estimada no setor de Serviços 

 
 (R$ Milhões referentes ao segundo trimestre de 2020*) 

A Agropecuária, que representa apenas 5,6% do PIB no cenário base, apresentou queda de 

12,1%. Pelo fato de o setor não ser tão expressivo na economia sergipana, como Serviços e 

Indústria, ele seria responsável por 13,76% do impacto da economia. Na Figura 9, os municípios 

mais afetados são: Riachão dos Dantas -- R$ 12,24 milhões (7,19% da queda total) --, Itabaiana 

-- R$ 11,34 milhões (6,6%) --, Lagarto -- R$ 7,56 milhões (4,4%) -- e Estância -- R$ 6,84 

milhões (4%) --. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9: Perda estimada no setor Agropecuária 

 
 (R$ Milhões referentes ao segundo trimestre de 2020*) 

A partir dos anos 2000, com à Usina Hidrelétrica de Xingó entrando em operação, a economia 

sergipana começou a se destacar no setor da Indústria, mais precisamente no setor de geração 

de energia elétrica. Em análise para o estado de Sergipe com o Quociente Locacional, Vieira 

et. al. (2020) verificaram que o setor de Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) era o 

mais especializado do estado nos anos de 2002, 2010 e 2017. Nesse sentido, destaca-se o 

município de Canindé de São Francisco, onde está localizada a Usina. Diante desse contexto, a 

indústria é responsável por cerca de 80% do PIB do município, além de ter uma participação 

de aproximadamente 25% no produto estadual do setor. Por conta dessa estrutura econômica, 

Canindé de São Francisco apresenta o maior declínio relativo dentre todos os municípios, muito 

por conta da Indústria, que tem uma redução absoluta de R$ 136,19 milhões (cerca de 8,60% 

do PIB relativo), como se observa na Figura 10. 

O município que têm a maior queda absoluta é a capital Aracaju (R$ 161 milhões). Seguida de 

Canindé de São Francisco, Estância, Nossa Senhora do Socorro e Itaporanga d’Ajuda. Tais 

municípios, com exceção de Canindé de São Francisco, estão localizados próximos a Grande 

Aracaju. Segundo Teixeira et. al. (2011), isso ocorre pela presença de diversas atividades 

industriais, particularmente na Grande Aracaju, devido aos elevados níveis de urbanização. 

Em termos relativos, dos seis municípios que mais sofrem impactos em termos de seus 

respectivos PIBs, cinco também são os que possuem maior participação do setor Indústria em 

suas economias: Canindé do São Francisco (9,24%), Rosário do Catete (6,84%), Itaporanga 

d’Ajuda (6,74%), Divina Pastora (6,59%) e Laranjeiras (6,43%). 

 

 

 

 

 



Figura 10: Perda econômica no setor Indústria 

 
 (R$ Milhões referentes ao segundo trimestre de 2020*) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, estimou-se impactos econômicos regionais e setoriais decorrentes da pandemia 

no estado de Sergipe, no segundo trimestre de 2020, bem como avaliou-se o efeito de mitigação 

do auxílio emergencial. A estimação baseou-se no método de extração hipotética parcial. 

Adicionalmente, aplicou-se a técnica de downscaling para gerar estimativas do impacto sobre 

o PIB dos municípios sergipanos. 

Nos resultados obtidos no cenário 2, com a implementação da política compensatória, a queda 

do PIB, que no cenário 1 era de 2,52% em um mês, seria reduzida para 1,62%. Ao observar o 

trimestre, sairia de 7,55% para 4,86%, uma redução de 35,55%. Os impactos foram maiores 

nos setores S2 (Indústria Extrativa), S4 (Fabricação de químicos, limpeza e farmacêuticos) e 

S5 (Fabricação de produtos de minerais não-metálicos). O efeito do auxílio emergencial levaria 

a uma recuperação mais rápida nos ramos S12 (Alimentação e Alojamento), S15 (Atividades 

imobiliárias) e S20 (Serviços as famílias), indicando a importância da política pública para o 

período, visto que esses setores estão relacionados a manutenção básica da população.  

Os resultados apontaram que os principais municípios afetados seriam Aracaju (R$ 298,4 

milhões), Canindé de São Francisco (R$ 146,2 milhões) e Nossa Senhora do Socorro (R$ 64,9 

milhões). Já em termos relativos, Canindé do São Francisco (9,24%), Rosário do Catete 

(6,84%), Itaporanga d’Ajuda (6,74%) e Divina Pastora (6,59%) seriam os mais atingidos. Esses 

municípios possuem algo semelhante: são aqueles com maior participação do setor industrial 

nas suas respectivas economias. Demonstrando, assim como nos resultados deste trabalho, a 

importância do auxílio emergencial para reanimar o setor de Serviços de forma mais rápida, e 

a necessidade de políticas públicas focadas no setor industrial, dado que ainda não se pode 

perceber um cenário em que medidas restritivas não sejam necessárias para conter a pandemia. 



É válido destacar que a metodologia adotada não possibilita a substituição de insumos via 

preços, o que embora seja uma limitação do método, é consistente com um cenário de curto 

prazo, no qual as alterações da política tendem a não alterar a estrutura produtiva dos setores. 
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Apêndice 1 – Setores econômicos 

ID Setores econômicos 

S1 Agricultura 

S2 Indústria Extrativa 

S3 Alimentos e Bebidas 

S4 Fabricação de Produtos Químicos, de Limpeza e Farmacêuticos 

S5 Fabricação de Produtos Minerais não Metálicos 

S6 Outros da Indústria de Manufatura 

S7 Serviços de Utilidade Pública Industrial 

S8 Construção 

S9 Comércio e Reparação de Veículos Motorizados e Motociclos 

S10 Comércio Atacadista e Varejista, Exceto Veículos Automotores 

S11 Transporte, Armazenamento e Correio 

S12 Alimentação e Alojamento 

S13 Telecomunicações e Informação 

S14 Intermediação Financeira, Seguros e Previdência Complementar 

S15 Atividades Imobiliárias 

S16 Serviços Prestados às Empresas 

S17 Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 

S18 Educação 

S19 Saúde 

S20 Serviços para Famílias 
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