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Em meio ao coronavírus, dívida pública deverá
bater recorde e passar de 90% do PIB

    A dívida pública é a quantia total que o governo deve porque pegou emprestado no passado. Para 
termos uma noção de em quanto está esse número, normalmente os economistas a relacionam com o 
PIB, que é o total das riquezas produzidas num país em um ano. A dívida pública do Brasil está em torno 
de 80% do PIB, ou seja, todos os brasileiros precisariam trabalhar cerca de 10 meses do ano gerando 
riquezas só para pagá-la. É bastante, mas outros países têm dívidas muito maiores: o dos EUA é 118% e do 
Japão 230%. Você acha que isso é um problema? E como podemos solucioná-lo?

Dólar supera $5,70 e fecha em um novo recorde 

    A palavra câmbio é derivada do latim cambiare, que significa, literalmente, troca. Quando a taxa de 
câmbio está em 5,70, quer dizer que trocamos cada dólar por 5,70 reais. Esse é um câmbio bem alto, que 
atrapalha os brasileiros que querem comprar coisas do exterior ou viajar para fora, por exemplo. Mas não 
só: temos produtos que nem sabemos e têm seu preço influenciado pela taxa de câmbio. Um exemplo é o 
pãozinho: como 60% do nosso trigo é importado, ele tende a chegar mais caro para o consumidor se a 
taxa de câmbio está alta, como hoje. Diesel para os ônibus e caminhões, a maioria dos remédios e até o 
gás seguem a mesma lógica. E aí, como você acha que a taxa de câmbio impacta na sua vida? Seu celular, 
por exemplo, é feito no Brasil ou no exterior?

Banco Central injeta R$1,2 trilhão em liquidez no sistema bancário

    Bancos não são nada mais do que intermediadores do dinheiro da sociedade. Pegam de quem tem guar-
dado, emprestam para quem precisa e são remunerados por isso. Quando o governo libera essa imensa 
quantia aos bancos, está estimulando, na verdade, que eles liberem também empréstimos para quem pre-
cisar – gerando o que chamamos de liquidez. Imagine que você tenha uma empresa e precisa pagar seus 
funcionários durante a pandemia, mas não tem dinheiro em mãos nesse momento: a saída mais fácil é 
pegar emprestado com um banco e pagar depois. Para emprestar para você, o banco precisa ter o dinhei-
ro em mãos. E você, conhece alguém que já pegou dinheiro emprestado no banco? 


