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ESTRATÉGIAS (HTTPS://JOEBIDEN.COM)

• Elaborar um projeto de infraestrutura moderna sustentável contemplando um futuro 

com energia limpa e com inclusão social que poderá ser aproveitado até 2050

• Priorizar a criação de processos de trabalho para gerar milhões de empregos com base 

na relação entre sindicatos e trabalhadores, devidamente intermediados pelo Governo ao 

longo do seu governo

• Estimular a concorrência norte-americana por meio de incentivo do uso de tecnologias 

em atividades essenciais com vistas a evitar o predomínio das concorrências asiáticas e 

européias, principalmente da atuação hegemônica da China

• Restabelecer as alíquotas dos impostos sobre pessoas físicas (mais ricos) e jurídicas 

(corporações), que tinham sido reduzidos no Governo Trump



DIAGNÓSTICO DO GOVERNO BIDEN

• Entende que se deve:

• a) enfrentar a crise da saúde pública, com a pandemia do coronavírus, que destruiu 

milhões de empregos no país

• b) atacar a crise econômica como consequência das medidas tomadas contra essa 

pandemia

• c) reconhecer como indispensável para a humanidade o papel fundamental dos EUA para 

auxiliar, com outros países, na resolução da crise climática e ambiental mundial



NECESSIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA 
O PLANO BIDEN

• O Plano Biden prevê orçamento de investimentos de US$ 6,0 trilhões a ser dividido em  fases de acordo 

com propostas orçamentárias a serem aprovadas no Congresso, com o controle dos Democratas no 

Senado e Câmara (House of Representatives).  A primeira fase foi aprovada no Senado (placar de 50 a 

49), com recursos da ordem de US$ 3,5 trilhões, em agosto, e enviada para aprovação na Câmara. Essa 

fase contemplará investimentos em programas sociais e climáticos. Outras fases serão consideradas para 

a criação de empregos; fortalecimento da classe média, e; incentivo à modernização e competitividade da 

economia norte-americana

• Os recursos financeiros previstos virão do endividamento público para financiar os elevados déficits 

públicos estimados até 2030, bem como da elevação das alíquotas dos impostos sobre as pessoas físicas 

ricas e grandes corporações que tinham sido reduzidas no Governo Trump. O Plano prevê que pessoas 

que ganham abaixo de US$ 400 mil/ano, não terão aumento de alíquotas de impostos



INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA E EM 
MODERNIZAÇÃO

• Elevados recursos financeiros para estradas

• Aumento de gastos em reservatórios de águas

• Modernização das redes de internet

• Incentivo para produzir veículos elétricos e estações para carregá-los

• Aumento de gastos em P&D para modernizar as indústrias, preparando-as para maior 

competitividade internacional

• Aumento de gastos para incentivar as educação básica e fundamental



COMO FICARÁ A SITUAÇÃO FISCAL DOS EUA COM 
O PLANO BIDEN

• O déficit fiscal estimado para 2022 será de US$ 1,8 trilhões, e até 2031, está estimado 

em US$ 1,6 trilhões, anualmente

• A dívida pública chegaria a 120% do PIB, em 2031, o que ultrapassaria o recorde 

observado durante a 2ª. Guerra Mundial

• O Plano Biden tem as seguintes estimativas:

• receita fiscal chegaria em 2031 a níveis entre 18% e 20% do PIB, contra níveis atuais de 16% a 

17% do PIB

• Gastos públicos atingiriam 23% a 25% do PIB, em 2031, contra atuais 25% a 30% do PIB

• Déficit fiscal atingiria 6% a 8% em 2031, contra 10% a 15% do PIB, nos últimos anos

• Dívida pública passaria de 80% a 95% de hoje, para 120% a 130%, em 2031



PREOCUPAÇÕES DO GOVERNO BIDEN COM ESSA 
SITUAÇÃO FISCAL

• Qual será o comportamento da economia norte-americana nesse período?

• As estimativas preveem crescimentos médios do PIB de 2,0% a 2,5% até 2031

• As estimativas de taxas de desemprego são de 6,1% para este ano; 4,1% em 2022, e; 4,0% 

até 2025

• As estimativas da inflação são de 2,3% ao ano, o que desencadeará ações do Federal 

Reserve (FED) que podem contribuir para encarecer o custo da dívida pública e elevar o 

endividamento público



RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS X NÃO-
ORÇAMENTÁRIOS

• O Plano Biden procura destacar que nem todos os recursos financeiros para custeá-lo virão 

das propostas orçamentárias enviadas ao Congresso para aprovação

• O sistema de seguros contra o desemprego, como parte do Plano das Famílias não estão 

incluídos no orçamento público

• Também os planos de criação de empregos; de combate à pandemia (conhecido como 

“rescue”), e; de previdência pública, não estão incluídos no orçamento público

• Estima-se que serão gastos US$ 1,9 trilhões com o auxílio semanal de US$ 300, em 2021, para 

aqueles que necessitam custear seus gastos e que perderam com as interrupções de emprego 

na pandemia


