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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar a importância do auxílio emergencial do 

Governo Federal, durante a pandemia do Covid-19 e mostrar quais foram os impactos 

sobre o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul. Mostrar 

a importância que a administração pública tem em ser a principal facilitadora para o 

desenvolvimento econômico e social. Apresentar qual o papel do Estado para que 

ocorra o desenvolvimento econômico e social. Neste trabalho foi analisada a Lei nº 

13.982/20 do Auxilio Emergencial criado pelo Governo Federal para diminuir os 

impactos provocados pela pandemia da Covid-19. Foi analisado o número de 

beneficiários total do auxílio emergencial e em especial o número de beneficiários do 

estado do Rio Grande do Sul e com isso observar se obteve impacto positivo ou 

negativo na economia do estado. 

 

Palavras-chave: Auxílio emergencial. Desenvolvimento econômico. Covid-19. 

Administração Pública. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the importance of emergency aid from the Federal 

Government, during the Covid-19 pandemic and to show what were the impacts on the 

economic and social development of the State of Rio Grande do Sul. Show the 

importance that public administration it has to be the main facilitator for economic and 

social development. Present the role of the State for economic and social development 

to occur. In this work, Law No. 13,982 / 20 of Emergency Aid created by the Federal 

Government was analyzed to reduce the impacts caused by the Covid-19 pandemic. The 

total number of beneficiaries of emergency aid was analyzed, and in particular the 

number of beneficiaries in the state of Rio Grande do Sul, and to see if it had a positive 

or negative impact on the state's economy. 

Keywords: Emergency aid. Economic development. Covid-19. Public administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo trata-se da Conclusão de Curso, em Administração Pública na 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul- UERGS. Que pretende apresentar a 

importância, da administração pública no enfrentamento à pandemia do Covid-19 e a 

importância da criação do auxílio emergencial, para ajudar as pessoas mais vulneráveis, 

a ter uma renda na crise causada pela pandemia. Que para isso, se fará um estudo 

histórico, sobre como era, quais foram as fases que passaram até chegar ao modelo atual 

de administração pública. 

Inicialmente são apresentadas as fases pelas quais à administração pública 

passou. Para que, consiga-se entender historicamente como fizeram para conseguir 

chegar a uma administração com responsabilidade, que pense no bem estar coletivo e 

que trabalhe para conseguir promover o desenvolvimento econômico e social. Com isso 

é preciso que consiga-se, compreender qual é o papel do Estado na promoção do 

desenvolvimento econômico. Salientar o que é feito por ele, para que consiga obter 

resultados, tanto no crescimento econômico, como no desenvolvimento social. 

Sabendo-se que é, papel do Estado trabalhar para obter esses resultados.  

O Estado é o principal ente responsável, pelas questões e por assegurar os 

direitos sociais da população. Este trabalho mostrará, quais são esses direitos segundo o 

que diz à constituição de 1988, na qual é responsável por garantir esses direitos a 

sociedade. Mostrar como é importante o papel do Estado, na realização de políticas 

públicas no âmbito social. Pois vivemos num mundo onde há muitas desigualdades 

sociais. E é só com políticas públicas bem aplicadas, que se consegue diminuir essas 

desigualdades.  

A partir do pressuposto de que o Estado é o principal fomentador do 

desenvolvimento econômico e social, que com base no momento atual na qual, o mundo 

inteiro está vivenciando com a pandemia do Covid-19, será realizado uma análise 

referente ao auxilio emergencial decretado pelo Presidente da república. 

 A crise na economia é global perante a essa pandemia do Covid-19, e há uma 

grande incerteza perante a esse momento, não se tem certezas sobre quais serão os 

impactos que teremos até o final dessa pandemia. Por isso, agora é de grande 

importância se ter implantações de políticas públicas bem aplicadas. Pois, vai depender 
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da administração pública fazer com que, o tamanho do impacto que teremos na 

economia seja o menor possível. E é por esse motivo, que o auxílio emergencial criado 

pelo Presidente da República é de muita importância para a economia do Brasil. 

Contudo essa análise foi realizada com base no estado do Rio Grande do Sul, 

no qual se verificou o número de beneficiários total do estado, fazendo um comparativo 

entre os municípios. Para ver quais foram os municípios que mais tiveram beneficiados 

pelo auxílio emergencial. E por fim, analisou-se se houve ou não, diferença no 

desenvolvimento econômico e social do estado com o auxílio emergencial.  

É importante salientar que, o presente estudo teve muitas limitações e 

dificuldades para ser realizado, por se tratar de um assunto muito atual e que ainda está 

acontecendo, que a todo o momento ocorre mudança e alterações, pelo motivo que a 

pandemia do Covid-19 ainda não estar controlada e por não ter-se conhecimento de até 

quando ela vai durar. As limitações do estudo ocorrem pelo fato de que o estudo ocorreu 

durante a permanência do Auxílio Emergencial e ainda não tem como precisar todos os 

seus efeitos que deverão ser sentidos após o término do benefício, cujas últimas parcelas 

foram pagas em dezembro de 2020, mas até o final deste estudo, o legislativo estava 

tendendo dar continuidade ao auxílio. 

 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

 

A Administração Pública é a principal fomentadora, no desenvolvimento social 

e econômico das esferas públicas. Por esse motivo, este tema foi escolhido, por se tratar 

de um tema visto muitas vezes no decorrer do curso e de ser de estrema importância 

para toda a sociedade. E também, para apresentar as principais formas de como é feito 

essa administração. Mostrar qual o papel que o Estado tem, como fomentador desse 

desenvolvimento.  

Apresentar a importância, que o desenvolvimento social tem, para que haja o 

desenvolvimento econômico no Estado. Porque um precisa do outro, para que consiga-

se os resultados esperados em uma boa administração. Por isso a importância de saber 
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qual a importância da administração pública na promoção do desenvolvimento social e 

econômico. 

Foi analisado nessa pesquisa, o auxílio emergencial, criado pelo governo 

federal para tentar, amenizar os impactos da crise decorrente da pandemia da COVID-

19. No qual, vem trazendo grandes problemas econômicos no mundo inteiro. Os 

impactos estão sendo sentidos principalmente nas atividades industriais, emprego, renda 

e no comercio.  

Segundo algumas pesquisas realizadas pelo Fundo Monetário Internacional 

(FMI) BRASIL (2020f), já está sendo previsto que a economia global, vai sofrer um 

retrocesso tão grande em 2020, que nunca mais havia ocorrido, desde a Crise de 1929. 

Estão prevendo uma baixa no Produto Interno Bruto (PIB), Global em 3%. Já no Brasil 

estão prevendo que o PIB vai diminuir em 5,3%. O número de desempregados no 

Brasil, já ultrapassa o número de 1,1 milhão, entre os primeiros meses da pandemia 

segundo mostram dados do Ministério da Economia.  Por isso “O auxílio emergencial 

do Governo Federal do Brasil está cumprindo o papel de manutenção de renda da 

população beneficiada no estado Rio Grande do Sul” 

 

1.2   OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

"Analisar a importância do auxílio emergencial do Governo Federal contra 

Pandemia do Covid-19 na renda das pessoas beneficiarias no Estado do Rio Grande do 

Sul.”  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Apresentar e analisar as fases da Administração Pública, mostrando a 

importância do Estado na economia e no desenvolvimento social. 

 Analisar a evolução da pandemia do Covid-19 especialmente em nível 

de Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul; 

 Analisar os dados específicos do auxílio emergencial do governo 

federal durante a pandemia do Covid-19. 
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 Realizar uma análise no Estado do Rio Grande do Sul, em relação ao 

número de pessoas que foram beneficiadas pelo auxilio emergencial do 

governo federal, durante a pandemia do Covid-19. 

 Apresentar os resultados que foram obtidos até o final da pesquisa com 

o projeto do auxílio emergencial, se houve ou não diferença na renda da 

população. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho se justifica pelo fato de que a Administração Pública é o 

principal fomentador para o desenvolvimento social e econômico do estado. Onde se 

concentra a responsabilidade dos nossos gestores de arrecadar e distribuir corretamente 

os impostos, taxas, multas ou qualquer tipo de contribuição arrecada pela máquina 

pública, para injetar esses recursos de forma coerente no desenvolvimento social e 

econômico. 

Esta ideia parte do pressuposto que devemos ter bons gestores a frente da 

esfera pública e que pensem no bem comum de todos, porque são eles que definiram 

pelo tempo que forem gestores, a onde e como o dinheiro arrecadado será investido. Por 

isso é de grande importância os estudos realizados sobre a Administração Pública e seus 

fomentos no desenvolvimento social e econômico. 

O desenvolvimento social tem grande importância na esfera pública, por ser 

ele, o responsável de tornar as coisas mais juntas para todos, não colocando todos no 

mesmo patamar, mais dando oportunidade para as classes menos favorecidas. Por isso é 

de grande importância a realização de projetos públicos de desenvolvimento social, 

voltados para essas classes menos favorecidas, a onde se encontra a maior parte da 

população. 

Assim como o desenvolvimento social o desenvolvimento econômico é muito 

importante, pois é ele o responsável pelo crescimento econômico, ele é responsável pela 

distribuição de renda, segurança e bem estar, expectativa de vida e a liberdade 
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econômica da população. E, é por isso que, o desenvolvimento social e econômico 

devem andar juntos, para então, se ter o êxito dos gestores da administração pública. 

Como estudante de Administração Pública, escolhi este tema, por ser um 

assunto de suma importância, na nossa formação, pois inúmeras vezes, foi mostrado e 

debatido em sala de aula, sobre o desenvolvimento social e econômico e como é 

importante uma boa administração pública, para se ter os resultados esperados no 

desenvolvimento socioeconômico. Acredito que com esse trabalho terei muito mais 

entendimento sobre o papel da administração pública, no qual será importante para 

minha carreira acadêmica e posteriormente abrindo oportunidades profissionais. 
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2 REVISÃO TEÓRICA  

 

Esta fase do trabalho tem por objetivo mostrar e destacar as principais ideias, já 

apresentada por outros autores, podendo assim fazer um comparativo entre elas, mostrar 

a evolução que já se teve sobre e esclarecer os principais assuntos que irão dar 

seguimento a pesquisa. 

 

2.1 BREVE HISTÓRIA DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A administração pública teve início entre os séculos XVIII e XIX, na qual 

antes disso quem dominava o poder era o Estado Absolutista, que durante o seu poder 

não aceitava haver qualquer tipo de progresso público, pelo fato do poder pertencer 

apenas ao rei. Era ele que criava e implantava as leis, colocava e cobrava os impostos 

era a ele que pertencia qualquer tipo de poder, até mesmo a justiça era aplicada apenas 

por ele. Os principais modelos segundo SILVA (2020) desse poder foram: o Francês, 

Inglês e o Espanhol.  

No Brasil a administração pública segundo Prestes (2016), teve seu início ainda 

quando o Brasil se chamava Brasil Império e por seguinte Estado Novo, em 1930 com a 

administração patrimonialista, na qual o poder era apenas de poucas pessoas, das que 

obtivessem maior poder aquisitivo. Nessa administração a pessoa já nascia com a classe 

social distinguida, se nascia em uma família de posses era nobre, se nasce em uma 

família pobre era plebeu, e assim continuava sucessivamente, não davam oportunidade 

para mudar a classe social. 

A Administração Patrimonialista foi um modelo da qual os governantes que 

detinham o poder, usavam dos bens públicos como se fossem seus. Não havia uma 

divisão, do que era do estado e do que era bem próprio dos governantes. Era como se 

eles fossem os donos de tudo e assim se apossavam dos bens públicos indevidamente. 

Para Marques (2008) a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de 

administração. 
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 Segundo Silva (2017), a Administração Burocrática teve inicio, ainda, no 

período Vargas. Ela foi criada com base nos conceitos de Max Weber, com o intuído de 

salvar e manter a máquina pública e seus bens da corrupção. Essa fase da administração 

nasceu para parar com o abuso da administração patrimonialista sobre os bens públicos 

e o uso indevido de poder. E para, colocar ordens e limites na forma como os 

governantes administravam o Estado. 

Para Max Weber apud Chiavenato (2003, p.267) uma das grandes vantagens da 

administração burocrática era que com a burocracia o trabalho era profissionalizado, o 

nepotismo era evitado e as condições de trabalho favorecem a moralidade econômica e 

dificulta a corrupção, onde, antes quando a administração patrimonialista era vigente a 

corrupção e a falta de profissionalismo era algo muito comum. 

Esta mudança na administração foi um salto muito importante, na sua história, 

pois foi á administração burocrática, que criou normas e regras a serem cumpridas pelos 

servidores, dando assim o aspecto de um serviço feito com mais responsabilidade, 

comprometimento e impessoalidade. Na administração pública burocrática, o Estado 

limitava-se a manter a ordem e administrar a justiça, a garantir os contratos e a 

propriedade (Marques, 2008). 

De acordo com Paludo (2012, p. 56) a administração burocrática:  

 

[...] trouxe novos conceitos à Administração Pública: a separação entre a 

coisa pública e a privada, regras legais e operacionais para atender ao 

crescimento das demandas sociais e aos papeis econômico da sociedade da 

época, juntamente com o conceito da racionalidade e eficiência 

administrativa no atendimento às demandas da sociedade. 

 

Max Weber defendia a burocracia como sendo uma das melhores formas de se 

administrar, mas sabia que, mesmo sendo um sucesso, tudo que é rigoroso demais, 

acaba tendo um certo tipo de rejeição. E para Max Weber apud Chiavenato (2003, p. 

267) “A organização, para ser eficiente, exige um tipo especial de legitimidade, 

racionalidade, disciplina e limitações de alcance”. 

Com isso após começar aparecer falhas no modelo burocrático, principalmente 

na parte do envolvimento social por parte do Estado, que não estava conseguindo 

atender a todas as necessidades sociais da população, se vê na necessidade de se obter 
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de um novo modelo de administração pública, esse voltado diretamente para as 

obrigações dos serviços públicos, para com, à sociedade. 

Foi assim que se deu início a Administração Gerencial no Brasil, tendo a 

administração burocrática como alicerce e colocando como prioridades a eficiência dos 

serviços prestados e aumentando suas capacidades, habilidades e com isso prestando um 

serviço de qualidade e visando a maximização menor possível dos custos. Sendo que, 

no modelo anterior, não se tinham dessas intenções e sim pela burocratização, nas 

tomadas de decisões e nos serviços prestados. 

 

 [...] constitui uma evolução na história da administração pública, por enfocar 

aspectos de eficiência e eficácia, da necessidade de se reduzir o custo da 

máquina do Estado e aumento da qualidade dos serviços públicos. A 

diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de ser no 

processo para se concentrar no resultado. Assim sendo, em vez de privilegiar 

a eficácia (utilização dos meios e recursos disponíveis), privilegiasse a 

eficiência (resultado previsto X resultados alcançados). (CHAVES E SILVA, 

2010, p.3 apud THIAGO ANTUNES DA SILVA 2017, p. 12) 

 

Então nessa fase, para SECCHI (2009, p.354) a importância era mostrar “em 

valores de eficiência, eficácia e competividade” a eficácia e qualidade dos serviços 

públicos, com o menor custo possível, visando sempre ter bons resultados e acabando 

de vez com o nepotismo e a corrupção, que havia nos modelos anteriores. Visando ter 

um desenvolvimento econômico, com menos desigualdades sociais possíveis. 

As fases pela qual a administração pública passou, foram muito importante 

para que o Estado possa administrar com coerência e responsabilidade, pois é papel dele 

administrar e pensar em todos, nas tomadas de decisões. Pois o Estado tem papel 

fundamental e é o principal fomentador para o desenvolvimento econômico e social. E 

foram essas fases pela qual a administração passou, que foram responsáveis por, 

garantir com que, cada vez mais ao Estado entregar um serviço público com qualidade e 

eficácia para toda a sociedade. 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DO ESTADO NA ECONOMIA  

O Estado tem o papel principal no desenvolvimento econômico, pois é ele o 

responsável por introduzir políticas públicas e a fomentar a produção. Com isso, cria-se 
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políticas públicas com o intuito de diminuir as desigualdades sociais e fazendo no 

quesito econômico à fomentação da produção e das tecnologias, para conseguir 

aumentar o capital e desenvolver a economia do estado.  

Bresser Pereira ressalta que: 

 

Para que haja desenvolvimento econômico a experiência histórica ensina que 

é essencial que as instituições garantam, em primeiro lugar, a ordem pública 

ou a estabilidade política, em segundo lugar, o bom funcionamento d 

mercado, e, em terceiro lugar, boas oportunidades de lucro que estimulem os 

empresários a investir e inovar. É necessário, portanto, que o estado, na sua 

qualidade de instituição maior, seja forte: tenha legitimidade e capacidade 

para formular políticas, cobrar impostos e impor a lei. Construir estados 

fortes, capazes de lograr a relativa igualdade necessária à estabilidade 

política, que, por sua vez, e essencial para o desenvolvimento econômico, é 

um desafio que a sociedades democráticas modernas enfrentam. (BRESSER 

PEREIRA, 2006, P.7) 

 

Nos anos de 1701 a 1800, era o mercantilismo, que caracterizava o 

desenvolvimento econômico, era ele que ficava no comando da exportação e 

importação, colocava os impostos sobre os serviços. Clark ( 2001 apud  NOGUEIRA 

2020 ) descrevia esse modelo de economia sendo voltado para as riquezas, como do 

ouro, prata e pedras preciosas, para assim, o estado ficar com o aspecto de 

empoderamento. 

Foi nessa época do mercantilismo, que se deu início a organizações que foram 

fundamentais para a implantação do sistema capitalista. Na qual, foram implantados o 

estado e mercado, tornando o desenvolvimento econômico, prioridade. BRESSER 

PEREIRA descrevia esse momento como: 

 

O desenvolvimento econômico é assim um fenômeno histórico, de um lado 

relacionado com o surgimento das nações e a formação dos estados nacionais 

ou estados nação, e, de outro, com a acumulação de capital e a incorporação 

de progresso técnico ao trabalho a ao próprio capital, que ocorrem sob a 

coordenação das instituições e principalmente de mercados relativamente 

competitivos. O desenvolvimento é, portanto, um fenômeno relacionado com 

o surgimento das duas instituições fundamentais do novo sistema capitalista: 

o estado e o mercados. (BRESSER PEREIRA, 2006, p. 4). 

 

Conforme Nogueira (2016), após o mercantilismo começar a sofrer grande 

rejeição, por conflitos internacionais, foi que começou o surgimento do liberalismo 

econômico, sendo suas principais ideias a da liberdade individual, a propriedade privada 
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e o poder do livre comércio. Havia como maior entusiasta do liberalismo Adam Smith, 

tendo nesse modelo, o poder mínimo ao Estado, pois ele não podia interferir na 

economia e nem no mercado, assim não podendo dar assistência social a nenhum 

cidadão. 

Segundo NOGUEIRA (2016): 

 

Nesse cenário, os Estados Unidos da América foram o perfeito modelo 

liberal. Na década de 1920, impulsionado pelo rito da produção de artigos 

para abastecimento dos países em conflito na Primeira Guerra Mundial, o 

crescimento econômico do país foi notável, passando a ser a vitrine do 

mundo por seu alto nível de consumo, chamado de American Way of Life. 

 

Foi assim que se deu início a crise de 1929, que ficou conhecida como a 

Grande Depressão. Tendo uma forte recessão econômica, gerada pela superprodução e a 

falta de aumento de salário. Levando assim, a decadência do liberalismo. Pois a falta de 

poder do Estado, sobre a economia e o mercado, levou a uma situação insustentável. 

 

Essa euforia econômica refletia-se na população a partir de um consumo 

acelerado, levando as pessoas a comprarem carros e artigos eletrodomésticos 

de maneira desenfreada. Esse consumismo ancorava- se, em parte, na 

expansão do crédito que acontecia no país sem nenhum tipo de 

regulamentação ou intervenção estatal. A expansão do crédito também 

cumpria importante papel no financiamento de diferentes atividades 

econômicas. (SILVA, 2020) 

 

Uma das principais causa da crise de 1929, foi à quebra da Bolsa de Valores de 

Nova Iorque que Rossini descreve como: 

 

O primeiro dia de pânico em Wall Street foi a chamada Quinta-Feira Negra 

(24/10/1929), quando ocorreu a venda de 12.894.650 ações que quase não 

encontraram demanda, fazendo os preços caírem a níveis inéditos. Os bancos 

intervieram e debelaram a queda. Na segunda-feira, 28 de outro, a trajetória 

da queda foi retomada, e na terça-feira cerca de 33 milhões de títulos foram 

postos à venda frente a uma procura que se nula. Cerca de 15 bilhões de 

dólares tinham virado fumaça. (ROSSINI, 2020, p.1) 

 

 O Brasil foi muito afetado pela crise de 1929, tendo como principal impacto a 

produção do café, que na época era o principal produto de exportação do Brasil. 

Segundo SILVA (2020) “O Brasil era responsável por cerca de 70% do café 
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comercializado no mundo, e o principal consumidor da nossa mercadoria eram os 

Estados Unidos (comprando cerca de 80% do nosso café)”. 

Com a crise segundo SILVA (2020), houve a baixa de 60% da exportação de 

café e o preço do café diminuiu cerca de 90%, no mercado internacional. Com essa 

recessão na exportação e que levou o preço do café lá em baixo, dando um prejuízo 

enorme para os produtores do café. Com tudo isso o Brasil passou por uma reforma 

política, com o Getúlio Vargas no poder. Conhecida como Revolução de 1930. 

Para diminuir os impactos causados pela crise na economia: 

 

A medida de Vargas foi a de proteger o principal produto do país. Para isso, 

foi criado o Conselho Nacional do Café (CNC) em 1931. Para conter a queda 

no valor do café, o governo decidiu realizar a compra das sacas que estavam 

paradas para aumentar o valor do café no mercado internacional. As sacas 

que foram compradas pelo governo eram incendiadas. Essa prática estendeu-

se durante treze anos, resultado na destruição de 78,2 milhões de sacas de 

café. (SILVA, 2020). 

 

Foi no governo Vargas, que começou a ser usada a teoria Keynesiana. Keynes 

dizia que nos momentos de crise, era o estado que deveria tomar a frente e compensar as 

falhas do mercado com políticas públicas. E foi isso que Vargas fez segundo Bernardes 

(2020), canalizando recursos estatais para estimular a industrialização no país. 

Para Bernardes (2020) segundo a teoria de Keynes o Estado poderia intervir de 

vários jeitos como: controlar o câmbio para estimular a exportação, baixar as taxas de 

juros para facilitar os investimentos da produção, induzir o crescimento econômico, 

pelo aumento no déficit público. A teoria de Keynes ficou conhecida por dar garantias 

sociais à população, como a redução da carga de trabalho, criação do salário mínimo, 

dando o mínimo para viver uma vida. 

 

Na abordagem Keynesiana, o principal papel do Estado na economia, comum 

a qualquer nível de desenvolvimento, é apoiar a decisão empresarial de 

produção e investimento. A principal diferença entre a ação estatal em 

economias desenvolvidas e em desenvolvimentos está na expansão desse 

apoio. Em demanda agregada será mantido, de forma a assegurar a realização 

de lucros suficientes na economia para compensar a produção e o 

investimento. Não cabe ao Estado, em princípio, escolher o que será 

produzido, nem muito menos empreender o esforço produtivo ao invés do 

empresariado privado. (SICSÚ 2010; CASTELAR 2010) 
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Podemos dizer que o desenvolvimento econômico é basicamente a produção 

em massa, com bastante produtividade, os progressos tecnológicos, com a elevação da 

renda por habitantes, juntamente com o aumento de capital e que a população tenha uma 

qualidade de vida, com a garantia das condições básicas do bem estar social. 

Para Saraiva e Ferrarezi (2006, p. 36): 

 

Na verdade, certos objetivos, como a redistribuição de renda e a redução das 

disparidades regionais, não podem ser consideradas “objetivos econômicos 

puros”, porque estão evidentemente inspirados em considerações de justiça 

social. Outros, como o aumento da produção, a melhora quantitativa e 

estrutural da população ativa, estão claramente vinculados a uma política de 

crescimento econômico.  

 

O Brasil no decorrer dos anos passou por muitas mudanças, na forma de sua 

administração pública, para conseguir o desenvolvimento econômico. Mudanças que 

erram necessárias perante aos acontecimentos que no decorrer do tempo foram 

acontecendo. Na qual fazem parte e são de grande importância para a história do país. 

Uma das principais mudanças ocorrida para mudar o pensamento sobre 

desenvolvimento econômico foi com a crise de 1929, que a partir desse acontecimento 

Vargas presidente na época, começou a implantar a teoria Keynesiana. 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL. 

 

A administração pública tem papel fundamental no desenvolvimento social, 

pois é a administração pública responsável por implantar e fazer funcionar as políticas 

públicas no Estado. Saraiva e Farrarezi (2006, p. 28) descrevem as políticas públicas 

como: 

Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio 

social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. 

Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações 

que elas provocam no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões 

dos que adotam ou influenciam na decisão. É possível considera-las como 

estratégias que apontam para diversos fins, todos eles, de alguma forma, 

desejados pelos diversos grupos que participam do processo decisório. 
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Saraiva e Farrarezi (2006, p. 29) destacam que: 

 

Com uma perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que ela é um 

sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou 

corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários 

setores da vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de 

atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos 

estabelecidos. 

 

Ocorrer o desenvolvimento social no Estado é de grande importância, para o 

desenvolvimento econômico do Estado, pois é a partir do aumento da qualidade de vida, 

que são indicados pela educação, renda, saúde, pobreza, que é medido o Índice de 

Desenvolvimento Humano. E, é, esse o principal fator responsável de haver ou não o 

desenvolvimento econômico.  

BRASIL (2020i) na Constituição Federal de 1988 art. 6º decreta que “são 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. Então na própria constituição deixa bem claro quais os direitos e 

tendo o Estado como o principal responsável por esses direitos.  

Claro que, mesmo com o desenvolvimento social acontecendo, não quer dizer 

que todas as pessoas serão beneficiadas, mais o proposital de haver políticas públicas 

voltadas para as razões sociais, é que, com isso, possa diminuir bastante as 

desigualdades sociais, e dar oportunidades para as pessoas menos favorecidas, de ter 

educação de qualidade, direito a saúde, de ter pelo menos o mínimo de qualidade de 

vida. 

O Estado sempre foi o responsável pelas ações sociais, mais com a falência do 

estado, ele vem á algum tempo, deixando a desejar nas questões sócias. E foi com isso 

que surgiu o terceiro setor. Que são entidades privadas, mais que sem fins lucrativos, 

estão ajudando o Estado na realização de serviços sociais.  

SANTOS (2012, p.18) descreve o terceiro setor como: 

 

Enquanto o Estado (representado por órgãos políticos Municipais, Estaduais 

e Federais, além de Ministérios, Secretarias, Autarquias etc.) não consegue 
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cumprir a sua parte nas funções que lhe são pertinentes no papel de gestor do 

poder público, a sociedade se manifesta e se organiza em movimentos que se 

transformam em organizações sem fins lucrativos. Essas organizações que 

atuam com peso cada vez maior, compõem o que se chama de “Terceiro 

Setor” e ganha força e importância na medida em que atuam junto à 

sociedade. 

 

Não há dúvidas que o Estado tem papel principal no desenvolvimento social. É 

dele a responsabilidade de garantir os principais direitos sociais como: a educação, a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados, tanta que esses direitos são todos garantidos 

por lei, e o Estado deve fazer com que, realmente esses direitos sejam respeitados e 

ofertados por ele. Só assim, com esses direitos garantidos e ofertados, que se consegue 

diminuir as desigualdades sociais.  

 

2.4 A PANDEMIA DO COVID-19  

 

Segundo Ministério da Saúde (2020a), a pandemia do Covid-19 teve início no 

dia 29 de dezembro de 2019, na china, no hospital de Wuhan, quando se teve a 

identificação do código genético do Coronavírus. Segundo Brasil (2020a) apareceu um 

novo vírus em Wuhan na China, o vírus do Coronavírus (SARS-CoV-2), na qual causou 

o covid-19. Um vírus novo que tem o contágio de pessoa a pessoa e com uma 

disseminação muito rápida. Em pouco tempo a doença se espalhou pelo mundo todo. 

Sendo feito a notificação para OMS (Organização Mundial da Saúde), no dia seguinte 

30 de dezembro, a onde começou ser feito o monitoramento epidemiológico. Um mês 

após em 30 de janeiro a OMS já declarava como Emergência Internacional. 

 

A partir do isolamento do vírus nos casos iniciais, pesquisadores 

identificaram a mutação genética em uma proteína de superfície “spike”, que 

o vírus utilizava para atacar o organismo humano e se multiplicar. Aos 

poucos informações sobre o seu período de incubação, entre dois  dez dias, e 

de gotículas, mãos ou superfícies contaminadas foram descritas na literatura. 

Imediatamente, os noticiários davam conta do registro do aumento de pessoas 

infectadas, mortes e alta taxa de contaminação na cidade de Wuhan, onde as 

primeiras medidas de controle incluíam a suspensão do transporte público, 

fechamento de locais de entretenimento, proibição de reuniões públicas, 

higienização de prédio, ruas e restrição domiciliar compulsória a todos os 

cidadães. (OLIVEIRA, LUCAS E IQUIAPAZA, 2020) 
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No Brasil segundo o Ministério da Saúde (2020b), no dia 03 de fevereiro foi 

declarado Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). Já no dia 

seguinte foi enviado ao Congresso Nacional o projeto da lei da quarentena, sendo 

aprovada pelo legislativo entre os dias 4 e 5 de fevereiro. Sendo sancionada pelo 

Presidente da República a quarentena, Lei nº 13.979 em 06 de fevereiro de 2020, na 

qual trata-se das medidas tomadas para o enfrentamento da saúde pública referente ao 

surto do Coronavírus. 

O vírus teve sua proliferação muito rápida, pelos dados do Ministério da Saúde, 

já no dia 21 de fevereiro fora a China, já havia se espalhado para mais sete países o 

alerta para suspeita de casos do Coronavírus. E em 3 dias, no dia 24 de fevereiro já 

estava em alerta 16 país para suspeita de casos. Não demorou muito e no dia 26 de 

fevereiro o Brasil teve o seu primeiro caso confirmado de Covid-19, sendo este primeiro 

caso no Estado de São Paulo. 

Segundo Oliveira, Lucas e Iquiapaza, (2020): 

 

A propagação dos casos para outras áreas geográficas foi muito acelerada 

devido à globalização e à falta de conhecimento para adoção de medidas 

restritivas para os viajantes. Houve muitas perguntas e poucas respostas em 

um primeiro momento, uma mobilização direta e ativa da OMS no 

acompanhamento dos casos e na expansão do vírus a todos os continentes, 

até que por resultados das primeiras pesquisas o quadro foi delineado com 

transmissão humano-humano da n-Covid-19.  

Com a proliferação muito rápida da covid-19, para vários países, no dia 11 de 

março de 2020 o diretor geral Tedros Adhanom da Organização Mundial da saúde 

(OMS), elevou de contaminação para à pandemia de Covid-19. Segundo Oliveira 

(2020), a mudança porem se deu, pelo motivo de o vírus se proliferar muito rápido, 

atingindo até essa data 115 países, em uma escala muito pequena de tempo e com níveis 

de casos muito alarmantes. Além de se ter a preocupação com, a falta de ação dos 

governos para controlar a proliferação do vírus.  

Segundo Cabral (2020) “uma pandemia é a disseminação mundial de uma 

doença (epidemia). Ela pode surgir quando um agente infeccioso se espalha ao redor do 

mundo e a maior parte das pessoas são imunes a ele”. Já a diferenciação entre pandemia 

e epidemia Tinoco (2020) diz que: 
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Uma epidemia é um evento no qual uma doença está se espalhando 

ativamente, já o termo pandemia é mais especifico. Ele se refere à expansão 

geográfica e é usado para descrever uma doença que afeta um país inteiro ou 

vários países , caso do Covid-19. 

Os sintomas causados pelo vírus são variados, desde um resfriado até uma 

Síndrome Gripal (presença de um quadro respiratório agudo, podendo ter dor de 

garganta, dor de cabeça, febre, tosse, coriza, dificuldade de respirar). Podendo ser 

assintomático, leve, grave, e de levar até a morte, segundo informações de Brasil 

(2020a). 

Segundo Oliveira, Lucas e Iquiapaza, (2020), sendo declarado a pandemia, 

junto com ela foi instituída pela OMS medidas para a prevenção à Covid-19: 

 

Elas incluíam a higienização das mãos com água e sabão sempre que possível 

e uso de álcool em gel nas situações em que o acesso à água e ao sabão não 

fosse possível. Também recomendavam evitar tocar olhos, nariz e boca, e 

proteger as pessoas ao redor ao espirrar ou tossir, com a adoção da etiqueta 

respiratória, pelo uso do cotovelo flexionado ou lenço descartável. Além 

disso, a utilização de máscara em caso de quadro gripal ou infecção pela 

Covid-19, ou se profissional de saúde no atendimento de pacientes 

suspeitos/infectados. 

Essas medidas são muito importantes, para prevenção mais, não são suficientes 

para controlar a pandemia do Covid-19. Para Oliveira, Lucas e Iquiapaza, (2020), “O 

surto da Covid-19 é ainda novo e sua duração incerta. Dessa forma, reduzir a exposição 

ao vírus é necessário para controlar/retardar a propagação da doença e os impactos 

negativos, como o aumento da mortalidade e degradação do quadro econômico e 

social”. 

Outro fator importante para o enfrentamento à pandemia do Covid-19 citado 

por Oliveira, Lucas e Iquiapaza, (2020) é: 

 

No dia 2 de abril de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil passou a 

recomendar a utilização de máscaras em tecido de algodão, TNT, dentre 

outros, para a população que está em contato com suspeitos em casa e que 

necessita sair para realizar atividades que possam exigir contato com outras 

pessoas, de modo que a máscara atue como uma barreira mecânica.  

Segundo Candido et al. (2020), “Em 12 de julho, havia 12,5 milhões de casos 

de doença Coronavírus (Covid-19) e 561.000 mortos em todo o mundo”. Tendo como 

principal número de infectados, pessoas acima de 60 anos. Para Candido et al (2020) o 
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que atrapalha muito no controle da pandemia é que, de 18 a 56% das pessoas que 

transmitem o vírus são pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas, por isso a doença se 

prolifera muito rapidamente, pelo fato da maioria das pessoas não aparentarem qualquer 

sintoma.  

 

Embora as epidemias de SARS-CoV-2 em vários países, incluindo China, 

Itália e Espanha, tenham sido controladas por meio de intervenções não 

farmacêuticas, o número de casos e mortes por SARS-CoV-2 no Brasil 

continua a aumento. Em 12 de junho de 2020, o Brasil havia notificado 

1.800.827 casos de SARS-CoV-2, o segundo maior número do mundo, e 

70.398 mortes. Mais de um terço dos casos (34%) no Brasil estão 

concentrados na região sudeste, que inclui a cidade de São Paulo, a quarta 

maior conturbação do mundo, onde primeiro casa na América Latina foi 

relatado em 25 de fevereiro de 2020. (CANDIDO et al. 2020) 

 

Ainda Candido et al. (2020) aborda a importância das medidas comunitárias e 

nacionais implantadas no controle da disseminação da pandemia do Covid-19 no Brasil: 

 

Embora os NPIs tenham inicialmente reduzido a transmissão e a 

disseminação do vírus, o aumento contínuo no número de casos e mortes no 

Brasil destaca a necessidade urgente de prevenir a transmissão futura do vírus 

por meio da implantação de triagem diagnóstica rápida e acessível, 

rastreamento de contato, quarentena de novos casos e coordenação social e 

medidas de distanciamento físico em todo o país. Com o recente relaxamento 

de NPIs no Brasil e em outros lugares, a vigilância molecular, imunológica e 

genômica contínua é necessária para decisões baseadas em dados em tempo 

real. 

 

Sabemos que todas as medidas tomadas, pela organização nacional de saúde 

para minimizar a disseminação do Covid-19 são de extrema importância. Assim como, 

é muito importante que a triagem e o diagnostico seja rápido, para conseguir fazer o 

isolamento de quem está contaminado pelo vírus, sendo assim, diminuindo o número de 

pessoas expostas ao contato com o vírus. Sendo de extrema importância, a sociedade se 

conscientizar e respeitar as medidas ao combate ao Covid-19. 

No Ministério da Saúde (2021) segundo dados analisados até o dia 10 de 

janeiro de 2021, o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil é de 8.105.790 

de pessoas infectadas, tendo como casos recuperados 7.167.651 de pessoas e tendo 

203.100 óbitos confirmados. No Estado do Rio Grande do Sul o número de pessoas 

infectadas pelo Covid-19 é de 480.480 pessoas, tendo como casos recuperados 455.391 
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pessoas e tendo 9.439 óbitos confirmados sendo alta a média móvel de óbitos com 

percentual de 27,7%. No mundo foram confirmados o número de 90.353.576 pessoas 

infectadas, tendo como casos recuperados 50.079.506 pessoas e tendo 1.936.410 óbitos 

confirmados no mundo inteiro. 

2.5 AUXÍLIO EMERGENCIAL LEI DO GOVERNO FEDERAL PARA 

ENFRENTAR A PANDEMIA DO COVID-19 

 

Como se tratava de uma doença nova, com a transmissão muito fácil e rápida, 

em pouco tempo, virou uma pandemia. Os governantes começaram a tomar 

providencias para diminuir o número de mortes e de contaminados, e para diminuir o 

impacto econômico. Segundo o IPEA (2020a) mais de 55% da população irá se 

beneficiar do auxílio emergencial criado pelo Governo.  

A pandemia do Covid-19 casou no mundo inteiro um impacto na economia, 

todos se viram de uma hora para outro, numa situação nunca imaginável. E como se 

trata de algo incontrolável até o momento, não se sabe ao certo o tamanho do estrago no 

mercado financeiro, por conta dos isolamentos e de quarentena enfrentada por todo o 

mundo. Segundo o Ipea (2020a) “A economia mundial caminha para uma recessão, com 

perspectivas de forte queda do produto e da renda e aumento do desemprego no curto 

prazo”. 

Na condição de país em desenvolvimento, o Brasil se depara com a grave 

crise imposta pelo Coronavírus, provavelmente o maior desafio 

socioeconômico desde a Segunda Guerra Mundial. Poucos dias foram 

suficientes para evidenciar o quão frágil é a aparência de normalidade que 

recamava sobre as sociedades ao redor do mundo (BORGES, 2020). 

 

Segundo dados do G1 (2020) já passamos de pandemia para Sindemia do 

Covid-19. Que tendo a existência do Covid- 19 e diversas doenças não transmissíveis, 

juntando- as acaba gerando uma conjuntura social e ambiental, que acaba acarretando 

em uma grande desigualdade social, na qual na junção dessas doenças tem um impacto 

muito grande, levando o Covid-19 a Sindemia. 

Segundo dados do Ipea (2020b) sobre os países mais desenvolvidos no 

enfrentamento da crise econômica: 
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Os países desenvolvidos têm mobilizado um poderoso arsenal para amortecer 

o impacto negativo da crise sobre o emprego e a renda: os bancos centrais 

reduziram juros e voltaram à política de expansão quantitativa de modo a 

garantir a liquidez dos mercados e a oferta de crédito; a política fiscal, com 

destaque para o pacote norte-americano de US$ 2 trilhões, aponta no mesmo 

sentido, garantido recursos para a saúde, transferindo renda para as famílias e 

apoiando as empresas. 

Já no Brasil as medidas tomadas para enfrentar a crise na economia segundo o 

Ipea (2020) são: 

 

A política econômica vem respondendo à perspectiva de aumento do 

desemprego e queda da renda por meio de medidas monetárias e fiscais. No 

primeiro caso, houve redução da taxa de juros e de alíquotas de compulsórios 

e medidas para ampliação do crédito com o relaxamento temporário de 

normas prudenciais. No segundo, medidas que já superaram os R$300 

bilhões estão sendo mobilizados no sentido de reduzir o impacto negativo da 

crise sobre a renda, especialmente dos mais pobres, o emprego e, na medida 

do possível, a produção e a situação das empresas, principalmente micro, 

pequenas e médias. 

 Para minimizar os impactos dessa crise, no Brasil o Governo criou a lei que: 

 

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre 

parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social 

para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e 

estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante 

o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus. (Covid-19) responsável pelo surto 

de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. (BRASIL 

2020g). 

 

Foi assim, que foi aprovada pelo Congresso Nacional no dia 02 de abril de 

2020, a Lei nº 13.982/20, do Auxílio Emergencial. No qual, alterou a Lei nº 8.472/93 do 

Benefício de Prestação Continua (BPC), que segundo BORGES (2020) “consiste em 

benefício assistencial mensal no valor de um salário mínimo conferido à pessoa com 

deficiência ou idosa que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família”. 

A Lei nº 13.982/20 do Auxílio Emergencial sancionado pelo Presidente da 

República decreta no Art. 2º diz que pelo o período de 3 (três) meses, a contar da 

publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial 5 parcelas no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra alguns dos requisitos 

impostos.  
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Segundo a Lei nº13.982/20 como sendo, alguns dos principais requisitos ser 

maior de idade, não ter carteira assinada, que não tenha emprego formal, no caso, seja 

desempregado, que não esteja recebendo nenhum tipo de benefício concedido pelo 

INSS, que possua renda familiar per capita de até um salário e meio ou a renda familiar 

mensal total de até três salários mínimos, sendo pelo legislador limitado a dois membros 

da família o recebimento do auxílio emergencial. Já as mães solteiras, tem direito a 

receber 1.200 reais, sendo que criam os filhos sozinhas, que tenha recebido, no ano de 

2018, rendimentos tributáveis até R$ 28.559,70. Os microempreendedores individuais, 

o (MEI) também tem direito ao auxilio emergencial. 

Por se tratar de uma pandemia, na qual não se sabe por quanto tempo vai se 

alongar o Auxílio Emergencial traz ainda BRASIL (2020d) na Lei nº 13.982/20 o “Art. 

6º O período de 3 (três) meses de que trata o caput dos arts. 2º, 3º, 4º e 5º poderá ser 

prorrogado por ato do Poder Executivo durante o período de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional da Covid-19, definida pela 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.”   

Como a situação da crise do Covid-19 continua, segundo o Site Governo do 

Brasil (2020b) em 1 de Setembro de 2020 o Presidente da República prorrogou o 

pagamento do auxílio emergencial até dezembro de 2020, sendo essas 4 novas parcelas 

concedidas pelo Governo, disponibilizando essas 4 novas parcelas com o valor inferior, 

sendo assim no valor de R$300,00 reais cada. 

 

Os problemas econômicos, sanitários e sociais impostos pelo Coronavírus são 

imensos. Amparar os mais vulneráveis e auxiliar no funcionamento da 

economia em momentos como o atual são tarefas que se impõem ao Estado 

brasileiro. O Benefício de Prestação Continuada e o Auxílio Emergencial, 

certamente, representam uma correta atuação estatal na promoção de digna 

subsistência dos cidadãos brasileiros. A esperança por dias melhores, em que 

brasileiros independam de prestações pecuniárias estatais para subsistir, não 

pode afastar a necessidade de se olhar e enfrentar a realidade que se impõe 

(BORGES, 2020). 

 

 No decorrer da pesquisa, se analisará com maior profundidade o auxílio 

emergencial, com foco no estado do Rio Grande do Sul, definindo-se qual o número de 

beneficiários do auxílio emergencial. E ver quais foram os impactos na economia e no 

desenvolvimento social do estado. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para MINAYO (2001) apud SILVEIRA e CÓRDOVA (2009) “a pesquisa 

qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos.” SILVEIRA e CÓRDOVA (2009) descrevem “a pesquisa 

quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o 

raciocínio dedutivo, as regas da lógica e os atributos mensuráveis da experiência 

humana.” 

Quanto à abordagem a pesquisa é classificada como sendo qualitativa e 

quantitativa. Qualitativa pois tem o intuito de apresentar os resultados pela percepção e 

pelo análise dos aspectos bibliográficos pois tem o papel de descrever, compreender e 

aplicar. Já a quantitativa busca analisar em dados, em números, com o intuito de 

apresentar resultados exatos e por ser objetiva na pesquisa. 

 Esta é uma pesquisa de natureza aplicada, que foi aplicada no estado do Rio 

Grande do Sul, buscando descrever a forma como a administração pública lida com o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social do estado e quais são as 

medidas que estão sendo tomadas agora, para minimizar os impactos econômicos e 

sociais futuras, devido à pandemia do Covid-19. 

Já os objetivos são, caracterizados sendo uma pesquisa descritiva por descrever 

e investigar fatos sobre a importância da administração pública, para se ter um 

desenvolvimento econômico significativo, com menos desigualdade social. Para 

TREVIÑOS (1987, p. 112) apud SILVEIRA e CÓRDOVA (2009) “esse tipo de estudo 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade.” Exploratória por se 

tratar de um assunto novo deve se buscar por levantamentos de dados e explorar o 

assunto. 

FONSECA (2002, p.32) apud SILVEIRA e CÓRDOVA (2009) descreve a 

pesquisa bibliográfica como: 
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A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 

referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 

resposta.            

Os procedimentos que foram usados no decorrer da pesquisa são a 

bibliográfica, documental e de levantamento. Bibliográfica por usar dados já descritos 

em artigos, livros, páginas da internet, conseguindo por essa finalidade analisar várias 

ideias sobre o assunto. A documental por ser preciso analisar dados provenientes do 

Portal da Transparência do Governo Federal. Já o levantamento, por precisar usar 

dados, como, número de população beneficiada no Rio Grande do Sul pelo auxílio 

emergencial, devido à pandemia do Covid-19. 

 Para atingir o objetivo de apresentar e analisar as fases da Administração 

Pública, mostrando a importância do Estado na economia e no desenvolvimento social, 

foi feito um levantamento bibliográfico, descrevendo os acontecimentos históricos, 

nomeadamente, quais foram às fases da administração pública, quais foram os 

desenvolvimentos que se obteve na economia no decorrer dos anos e sucessivamente 

descrever o que foi feito para o desenvolvimento social. Tudo isso, buscado através de 

dados já publicados bibliograficamente ou documentalmente. 

 Já para analisar os dados específicos do auxílio emergencial do governo federal 

durante a pandemia do COVID-19, foi feito através de levantamento documental, por se 

tratar da Lei nº 13.982/20, de 02 de abril de 2020, explorar a lei por ser nova e para ver a quem 

é válida a lei citada e quais os benefícios cedidos por ela. 

Com a sequência do estudo da Lei nº 13.982/20, foi feito o estudo de caso no 

Estado do Rio Grande do Sul, fazendo-se o levantamento de dados, utilizando o site 

Portal da Transparência do Governo Federal, para ver o número de beneficiados no 

estado. 

E por fim, apresentar quais foram os resultados obtidos até o final da pesquisa 

com o levantamento de dados bibliográficos e documental, buscando identificar se o 

projeto do auxílio emergencial obteve impacto para os beneficiários e se houve ou não 

diferença no desenvolvimento econômico e social do estado.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Por meio da realização desta pesquisa, com análise das informações prestadas 

pelo Governo Federal, referente ao auxilio emergencial, na qual foi criado com o intuito 

de garantir uma renda mínima para quem se encontrava em situação de vulnerabilidade, 

durante a pandemia da Covid-19. Com isso, foi possível avaliar o número de 

beneficiários do auxílio emergencial e qual foi o impacto, que esse auxilio gerou no 

desenvolvimento social e econômico do Estado do Rio Grande do Sul, durante a 

pandemia do Covid-19. 

Este estudo foi realizado com o intuito de analisar o projeto de lei do auxílio 

emergencial, e quais foram os benefícios dele para o desenvolvimento social e 

econômico no estado perante a crise gerada pela pandemia do Covid-19. 

 

4.1 NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 

 

Nesta seção, será apresentado o número de beneficiários do auxílio 

emergencial no Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul, segundo dados do portal da 

transparência e do Ministério da Cidadania.  

No Brasil segundo dados do Portal da transferência BRASIL (2020e), até 

outubro de 2020 o número de beneficiários do auxílio emergencial chegou à 67.140.733 

milhões, tendo como o montante pago o valor de R$182.310.011.400,00 bilhões. A 

seguir está ilustrado, os dez estados brasileiros com maior quantidade de beneficiários 

do auxílio emergencial, segundo dados do Portal da Transparência (2020e). 

Quadro 1 – Os dez Municípios com maior quantidade de beneficiários do 

auxílio emergencial 

Município UF Quantidade de Beneficiários Valor Disponibilizado 

São Paulo SP 2.672.450 R$ 1.890.918.600 

Rio de Janeiro RJ 1.519.326 R$ 1.091.422.800 

Salvador BA 762.566 R$ 546.148.800 

Fortaleza CE 747.412 R$ 548.395.800 
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Manaus AM 634.764 R$ 463.642.200 

Brasília DF 562.970 R$ 403.462.200 

Belo Horizonte MG 494.068 R$ 337.438.800 

Belém PA 453.325 R$ 330.273.000 

Recife PE 420.350 R$ 305.837.400 

Curitiba PR 339.596 R$ 231.547.200 

Fonte: Portal da Transparência (2020e) 

Como podemos observar o quadro 1, mostra que os três municípios que mais 

obtiveram beneficiários do auxílio emergencial foi em primeiro lugar  o município de 

São Paulo (SP) com 2.672.450 beneficiários, em segundo Rio de Janeiro (RJ) com 

1.519.326 beneficiários e Salvador (BA) com 762.566 beneficiários, sendo essas 

capitais com maior número de população, segundo dados do IBGE 2020 São Paulo é a 

capital que está em primeiro lugar no ranking com estimativa de população de 

aproximadamente 46.289.333 milhões de pessoas, Rio de Janeiro fica em terceiro lugar 

no ranking com 17.366.189 milhões de pessoas e Bahia fica em quarto lugar no ranking 

com 14.930.634 milhões de pessoas.  

A seguir, apresentam-se os dados referentes aos Municípios do Estado do Rio 

Grande do Sul, que tiveram o maior número de beneficiários e com os maiores valores 

pagos pelo auxilio emergencial até outubro de 2020.  

Quadro 2 – Auxílio Emergencial no Estado do Rio Grande do Sul  

AUXILIO EMERGENCIAL 

 

MUNICÍPIO 

QUANTIDADE DE 

BENEFICÍARIOS 

TOTAL 

DISPONIBILIZADO 

PORTO ALEGRE 338.212 R$851.120.400,00 

PELOTAS 95.893 R$237.133.800,00 

CAXIAS DO SUL 93.692 R$223.688.400,00 

CANOAS 93.539 R$232.921.200,00 

GRAVATAÍ 76.802 R$195.910.800,00 

Demais Municípios 2.053.353 R$5.136.587.400,00 

TOTAL 2.751.491 R$6.877.362.000,00 

Fonte: Portal da Transparência (2020) 
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Segundo os dados do Portal da Transparência BRASIL (2020e) o Estado do 

Rio Grande do sul teve como beneficiários do auxílio emergencial até outubro de 2020, 

2.751.491 milhões de pessoas, tendo o montante pago de R$6.877.362.000,00 bilhões. 

Tendo entre os 5 municípios com maior número de beneficiários do auxílio 

emergencial, em primeiro lugar a Capital Porto Alegre com 338.212 mil, em segundo o 

município de Pelotas com 95.893 mil, em terceiro o município de Canoas com 93.539 

mil, em quarto o município de Caxias do Sul com 93.692 mil e em quinto o município 

de Gravataí com 76.802 mil, tendo então os demais munícipios 2.053.353 milhões de 

beneficiários. Segundo dados do IBGE BRASIL (2020k) a população estimada no Rio 

Grande do Sul em 2020 é de 11.422.973 milhões de pessoas, isso quer dizer que 

aproximadamente 29,6% da população gaúcha recorreu ao auxílio emergencial. 

O estado do Rio Grande do sul segundo o Ministério da Cidadania  BRASIL 

(2020j) teve como impacto no PIB de 1,4% sendo o quarto estado a receber menos 

repasses do PIB. O Estado do Rio Grande do Sul, segundo dados da Receita Estadual 

2020 começou o ano com a arrecadação tributária em janeiro 2020 em R$3,7 bilhões, já 

no início da pandemia do Covid-19 obteve uma queda em março 2020 para R$3,2 

bilhões. Nos meses que mais obteve restrições teve uma super queda, no mês de maio 

2020 a arrecadação tributária teve a pior arrecadação, sendo de R$2,4 bilhões, os meses 

seguintes não foram muito diferente sendo a arrecadação em junho 2020 R$2,6 bilhões, 

em julho 2020 R$2,9, agosto 2020 R$3,1 bilhões. Já em outubro com a diminuição das 

restrições da pandemia, observou um aumento significativo na arrecadação, sendo em 

outubro a arrecadação de R$3,5 bilhões, em novembro já ficou acima da arrecadação 

feita no início do ano, antes da pandemia, sendo em novembro 2020 arrecadado R$3,8 

bilhões e em Dezembro tendo a maior arrecadação do ano, com uma alta para R$4,8 

bilhões. 

Vimos que o auxílio emergencial do Governo Federal, teve muita importância 

para os estados e munícipios conseguirem manter as suas economias, claro que o ano 

não foi bom para o desenvolvimento econômico, pois com a pandemia houve muitas 

restrições aos comércios e empresas em geral, tendo como consequência a situação 

economia dos Estados e municípios. Mas com a ajuda do auxílio emergencial, as 

pessoas conseguiram sair da extrema pobreza e conseguiram manter os itens básicos 

para a sobrevivência.  
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4.2 RESULTADOS OBTIDOS NO DESENVOLVIEMTO ECONÕMICO E SOCIAL 

COM O AUXÍLIO EMERGENCIAL 

 

Segundo dados do Ministério da Cidadania BRASIL (2020h), no Brasil teve-se 

como resultado do auxílio emergencial na economia do país o PIB em 2,5% durante as 

primeira 5 parcelas do auxílio emergencial, a região que mais teve impacto com auxílio 

emergencial na economia foi a região Nordeste, tendo como PIB 6,5%. Já a região Sul, 

foi a que menos teve impacto na economia com o auxílio emergencial, com o PIB de 

1,4%.  

Figura 1- Auxílio Emergencial Impacto do PIB 

 

Fonte: Ministério Cidadania (2020h) 

No Rio Grande do Sul segundo os dados do Ministério da Cidadania o impacto 

do auxílio emergencial na economia foi, com a estimativa até a quinta parcela do auxílio 



   38 

  

  

o PIB ficaria de 1,4%, ficando entre os 4 últimos estados do Brasil na estimativa, como 

mostrado na Figura a seguir. 

Figura 2 – Estimativa do Auxílio Emergencial referente 5 parcelas sobre o PIB dos 

Estados 

 

Fonte: Ministério Cidadania (2020) 

Podemos observar na figura 3 a estimativa do Auxílio Emergencial referente as 

5 primeiras parcelas sobre o PIB dos estados, teve estados com um resultado bem 

elevado no PIB com as parcelas do auxílio emergencial. O estado que melhor teve 

resultado na estimativa do PIB referente as 5 primeiras parcelas do auxílio emergencial, 

foi o estado de Maranhão (MA) com o percentual do PIB de 8,6%, outros estados com o 

PIB bem elevado respectivamente são: Piauí (PI) com PIB de 7,9%, Paraíba (PB) com 

PIB de 6,7%, Alagoas (AL) com PIB de 6,4%, Ceará (CE) com PIB de 6,4%, Sergipe 

(SE) com PIB de 5,9%, Acre (AC) com PIB de 5,9%, Bahia (BA) com PIB de 5,8%, 

Pará (PA) com PIB de 5,8%, Amapá (AP) com PIB de 5,6%, Pernambuco (PE) com 
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PIB de 5,5%, Rio Grande do Norte (RN) com PIB de 5,3%. Os Estados que ficaram na 

mediana referente aos outros Estados foram respectivamente: Roraima (RR) com PIB 

de 4,8%, Amazonas (AM) com PIB de 4,3%, Tocantins (TO) com PIB de 4%. Já os 

Estados que ficaram com a estimativa do PIB bem a baixo referente aos outros Estados 

foram: Rondônia (RO) com PIB de 3,2%, Goiás (GO) com PIB de 2,6%, Espírito Santo 

(ES) com PIB de 2,5%, Minas Gerais (MG) com PIB de 2,5%, Mato Grosso (MT) com 

PIB de 2,1%, Mato Grosso do Sul (MS) com PIB de 2,1%, Rio de Janeiro (RJ) com PIB 

de 1,9%, Paraná (PR) com PIB de 1,6%, Rio Grande do Sul (RS) com PIB de 1,4%, São 

Paulo (SP) com PIB de 1,3%, Santa Catarina (SC) com PIB de 1,2% e Distrito Federal 

(DF) com PIB DE 0,7%. O Estado que chama atenção para essa estimativa do PIB 

referente as 5 parcelas do auxílio emergencial é São Paulo que foi o Estado com mais 

pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial e na estimativa do PIB com 1,3%, ficou 

entre os três últimos. Sendo assim o Brasil ficou com a estimativa do PIB referente as 5 

primeiras parcelas do auxílio emergencial, com PIB de 2,5%. 

A seguir mostra-se na figura 3, a evolução da arrecadação de ICMS (Imposto 

Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) no estado do Rio Grande do Sul, 

acumulado de 01 de janeiro de 2020 a 30 de novembro de 2020.  

Figura 3 – Evolução da Arrecadação de ICMS no Rio Grande do Sul 

 

Fonte: Receita Estadual RS (2020) 
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O que podemos observar na figura 3 segundo dados da Receita Estadual RS 

BRASIL (2020l) é que o Rio Grande do sul no início do ano de 2020, vinha tendo um 

resultado positivo, com crescimento de 3,5% na arrecadação do ICMS no primeiro 

trimestre, números fornecidos pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). 

Mas com a chegada do Covid-19, já houve um impacto em março com uma queda 

brusca, ficando a baixo -0,3% referente à mesma época de 2019. Já no mês de abril 

houve um impacto maior fechando o mês com uma queda para -14,8% na arrecadação 

significando R$465 milhões. Mais o mês que mais teve impacto negativo pela Covid-19 

foi o mês de maio, que obteve uma super queda na arrecadação para -28,6% 

equivalendo à R$852 milhões. Mas em junho começou a ter uma melhora significativa 

na arrecadação reduzindo para -13,9% e em julho a redução foi maior ainda vindo para -

5,3% na arrecadação. Já em agosto com a retomada da economia, consequência da 

diminuição de casos por Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul a arrecadação teve 

uma alta para 1,7%, voltando para resultados positivos na arrecadação. Nos meses 

seguintes continuou se obtendo resultados positivos, tendo no mês de setembro o 

aumento para 9,8%, em outubro 11,6%, tendo o melhor resultado no ano, no mês de 

novembro com 13,7% na arrecadação, representando R$443 milhões a mais que o 

mesmo período em 2019. Com isso o acumulado do ano de 2020 é de R$33,24 bilhões, 

tendo uma baixa de R$410 milhões referente ao mesmo período de 2019 representado -

1,2%. Provavelmente o auxílio emergencial teve repercussão nessa melhora na 

arrecadação, pois injetou recurso para as pessoas que estavam em dificuldade 

financeira, mantendo seu poder de compra. 

O estado do Rio Grande do Sul teve um impacto muito positivo com as 

primeiras 5 parcelas pagas pelo auxilio emergencial aos beneficiados. Segundo dados do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul BRASIL (2020m), com a primeira fase do 

auxílio emergencial, saiu cerca de 90% dos 674 mil gaúchos considerados de extrema 

pobreza com as parcelas pagas até abril do auxílio emergencial, eles receberam no mês 

de abril de R$178,00 até R$522,50, na qual antes desse auxílio, tinham como renda da 

família até R$89,00. Já 86% dos 261,5 mil classificados como pobres. Que tinha como 

renda familiar no mês de R$89,00 até R$178,00, tiveram no mês de abril a renda de 

R$178,00 até 522,50. 

Mas segundo o Governo do Estado do Rio grande do Sul BRASIL (2020n), 

com a diminuição das próximas quatro parcelas do auxílio emergencial, para o valor de 
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R$300,00 terá como consequência a diminuição dos impactos positivos obtidos nas 

primeiras cinco parcelas pagas aos beneficiários. Que uns dos aspectos negativos para o 

estado, seria que o número de pessoas que voltarão ao nível de extrema pobreza será de 

360 mil pessoas. Sendo assim, trazendo novamente um impacto negativo para a 

economia do estado do Rio Grande do Sul. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo mostrou a importância que 

Administração Pública tem para a sociedade, que ela é a principal facilitadora do 

desenvolvimento social e econômico. Mostrou igualmente como foi importante a 

evolução que a administração pública obteve com o passar dos anos, até o presente 

momento, todas essas fases foram precisas, para chegarmos cada vez mais perto de uma 

administração pública transparente e que seja para todos. Mostrando que ela deve estar 

em constante evolução para haver cada vez mais programas e serviços que diminuam os 

impactos no desenvolvimento econômico e social. 

Vimos no decorrer do estudo, o quão importante foi o desenvolvimento do 

programa da Lei nº 13.982/20 do auxílio emergencial elaborado pelo Governo Federal, 

para diminuir os impactos, provocados pela pandemia do vírus do Covid-19, na qual 

atingiu o mundo inteiro no ano de 2020 e pegando todos os líderes e governantes de 

surpresa, causando graves impactos na economia mundial, fato que não se viu antes, 

tendo-se ao mesmo tempo, uma crise econômica e social tão forte desde a crise de 1929. 

O auxílio emergencial quando foi criado pelo Governo Federal tinha como 

estimativa de cinco parcelas, na qual o valor pago era de R$600,00 reais por 

beneficiário, podendo chegar a R$1,200 para mães solteiras. Tinham direito a ser 

beneficiário do auxílio emergencial pessoas que seguissem alguns dos principais 

requisitos: que fossem maiores de 18 anos; que fossem desempregados sem carteira 

assinada; que não fossem beneficiários do INSS; que possua renda familiar per capita de 

até um salário e meio ou a renda familiar mensal total de até três salários mínimos, 

sendo pelo legislador limitado a dois membros da família o recebimento do auxílio 

emergencial. 

O Governo Federal teve que dar continuidade ao auxílio emergencial, pois a 

pandemia do Covid-19 ainda estava afetando muito a economia e o desenvolvimento 

social, muitas pessoas ainda não tinham renda e assim, não conseguiam manter as suas 

famílias. Com isso o Governo Federal aumentou o número de parcelas, oferecendo mais 

4 parcelas que foram pagas até dezembro de 2020, com o valor inferior de R$300,00. 

Sendo pago a mães solteiras o valor de R$600,00. 
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O auxílio emergencial criado pelo Governo Federal foi muito importante para 

diminuir os impactos negativos tanto na economia como no desenvolvimento social. 

Foram ao todo 67.140.733 pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial, tendo como o 

montante pago o valor de R$ R$182.310.011.400,00 bilhões. Com isso o PIB do Brasil 

ficou em 2,5% na estimativa até o pagamento das cinco primeiras parcelas, pagas pelo 

governo. 

O estado do Rio Grande do Sul teve como beneficiados do auxílio emergencial 

o total de até outubro de 2020 2.751.491 milhões de pessoas, tendo o montante pago de 

R$6.877.362.000,00 bilhões. Obtendo a estimativa no PIB, o impacto no PIB de 1,4%, 

ficando como o quarto estado que menos obteve repasse do PIB como à capital Porto 

Alegre com mais número de pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial, com 

338.212 mil beneficiados.  

O Rio Grande do Sul teve um impacto muito grande na arrecadação de ICMS, 

com a pandemia do Covid-19. Na qual começou o ano bem, em fevereiro antes do início 

da pandemia do Covid-19 tinha 6,7% de arrecadação e chegou a ter no auge da 

pandemia uma queda para -28,6% de arrecadação, representando em valor o 

equivalendo à R$852 milhões. Mas ao passar dos meses foi gradativamente 

estabilizando, e fechando o mês de novembro com a melhor resultado do ano com 

13,7% de arrecadação do ICMS. 

Com o decorrer do trabalho vimos que o programa do auxílio emergencial foi 

de grande importância para a economia do estado do Rio Grande do sul, na qual houve 

um impacto positivo até o pagamento das primeiras 5 parcelas no valor de R$600,00. 

Mas ainda falta sair o resultado das últimas 4 parcelas que foram diminuídas para o 

valor de R$300,00 reais. Como vimos o Governo Estadual do Rio Grande do Sul já 

tinha como esperado com a diminuição das parcelas, a diminuição dos impactos 

positivos obtidos durante as primeiras 5 parcelas. Mas de qualquer forma, foi visto que 

com o auxílio emergencial pode-se obter um menor impacto sobre a economia e o 

desenvolvimento social do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. 

Mas com o final do auxílio emergencial, e o governo não tendo criado um novo 

programa social, os economistas preveem um grande retrocesso na economia e o 

aumento de pessoas na pobreza e extrema pobreza. Com o fim do pagamento do auxílio 

emergencial, muitas pessoas não vão conseguir manter nem o básico para a 
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sobrevivência, levando assim a baixa no consumo e pagamento das contas, com isso 

levando a um impacto muito negativo para a economia nesse início de 2021.  

Com isso, vemos a importância de o governo federal dar continuidade de um 

programa social, para as pessoas prejudicadas pela pandemia do Covid-19, pelo menos 

em quanto durar a pandemia, pois sem ter o fim da pandemia ainda haverá muito 

desemprego, pois as empresas estão longe de se recuperarem e terem condições para 

fazerem novas contratações. E é do governo o papel principal para assegurar os direitos 

básicos da população na situação que o país se encontra. 

Por se tratar de um assunto tão atual e que não se tem uma previsão de quando 

se terá o controle sobre a disseminação do Covid-19 e até mesmo por ser no início, um 

vírus novo e desconhecido por todos, imprevisível e com mudanças constantes, não 

consegue-se obter dados concretos e conclusivos sobre o auxílio emergencial, que foi 

criado para diminuir os impactos acarretados por um vírus novo, que continua sendo 

estudado e monitorado constantemente. Com isso, a todo momento surgem novas regras 

e mudanças na pandemia do Covid-19, assim acarretando mudanças na economia 

diariamente. 

 Por isso, o presente estudo teve muitas limitações e dificuldades para ser 

realizado. Sendo assim, o presente estudo traz os primeiros dados apresentados sobre o 

auxílio emergencial, tendo ainda muita coisa a ser analisada, estudada e aprofundada 

sobre o assunto nos próximos meses, quando realmente se terá o fim da repercussão do 

auxílio emergencial e assim, sendo possível um estudo mais detalhado e conclusivo 

sobre os impactos obtidos pelo auxílio emergencial na economia durante a pandemia do 

Covid-19.  
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