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Carta do Ibre
6 O esgotamento dos instrumentos de incentivo à 

demanda global e seus efeitos sobre o Brasil

Os efeitos da desaceleração 

e desinflação nas principais 

economias do mundo são um 

tema aberto ao debate. Para 

José Júlio Senna, não significam 

necessariamente um cenário 

benigno para o Brasil, pois 

o temor de uma recessão global pode prejudicar o 

crescimento de países emergentes. Já Samuel Pessôa 

considera que, como o principal desequilíbrio brasileiro 

é o fiscal estrutural,  acoplado a uma dinâmica perversa 

da dívida pública, a redução do custo internacional 

de capital é mais importante do que a melhora da 

demanda industrial.

Ponto de Vista
10 Reforma política: muito ativismo não é bom

Em 2017, o Congresso aprovou uma reforma política que 

ataca o principal problema de nosso sistema: a excessiva 

fragmentação partidária. Mas essas regras podem não ter 

tempo de maturar antes que novas alterações aconteçam. 

Tramita na Câmara o PL 9.212/2017,  já aprovado no 

Senado, que institui o voto distrital misto, inspirado no 

sistema alemão. Talvez fosse melhor deixar o sistema sem 

novas mudanças por alguns anos para vermos como as 

regras de 2017 maturariam.

Entrevista
12 O homem que está em Brasília foi eleito para 

quebrar os cristais

Ativo conselheiro em diversas empresas e instituições, 

o ex-ministro Luiz Fernando Furlan mede o pulso do 

mercado de uma posição privilegiada. Considera que os 

quatro anos de mandato do governo Bolsonaro poderão 

marcar avanços históricos para a economia brasileira, mas 

que para operacionalizá-los o Executivo ainda precisa 

consolidar a equipe e calibrar o discurso. 

Macroeconomia
24 A (in)seguridade social do futuro

Trabalho não será mais necessariamente sinônimo de 

emprego. Sem carteira assinada,  e sem empregador 

contínuo, cada vez mais trabalhadores perderão o acesso 

ao regime geral de previdência. Está traçado um grave 

e preocupante cenário de inseguridade social, que atrai 

crescente atenção no exterior, mas segue ignorado no (raro 

ou raso) debate político e econômico do Brasil. 

Capa | Saúde
44 Terapia intensiva

Desde sua criação, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) vive o 

dilema de primar pela cobertura 

universal – feito reconhecido 

internacionalmente – mas ser 

subfinanciado. A regra do teto 

de gastos garante a manutenção 

do mínimo constitucional para o setor, mas para ampliar 

sua capacidade de custeio, permitindo uma ampliação 

da cobertura de determinados serviços e lidar com novas 

pressões de gasto –como o envelhecimento da população 

–, terá que brigar por recursos com outros ministérios. 

E investir fortemente em ganhos de eficiência, como 

promete a agenda do Ministério da Saúde. 

Comércio Exterior
63 Área de Livre-Comércio da América do Sul: desafios 

e oportunidades

O ano de 2019 marca uma nova etapa no processo de 

integração no continente sul-americano: a formação de 

uma “quase área de livre-comércio” na região, devido a 

uma série de acordos que estão sendo assinados. Dados 

mostram que pode haver espaço para o incremento do 

comércio se se ampliar o escopo das negociações, em 

especial com medidas de facilitação de comércio que 

vão desde regras de origem, barreiras não tarifárias e 

procedimentos aduaneiros. Além de se eliminarem as 

barreiras associadas ao custo logístico. 



4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  2019

Fundador
Richard Lewinsohn

Editor-Chefe
Luiz Guilherme Schymura de Oliveira

Editor-Executivo
Claudio Roberto Gomes Conceição

Editora
Solange Monteiro

Editoria de arte: Marcelo Nascimento Utrine
Capa e projeto gráfico: Marcelo Nascimento Utrine
Ilustração da capa: Istockphoto
Revisão: Mariflor Rocha
Impressão: Edigráfica

Colaboram nesta edição: Abelardo de Lima Puccini, Ana Lelia Magnabosco, 
Deborah Lopes d’Arcanchy França, Edson Gonçalves, Fernando de Holanda 
Barbosa, Fernando Garcia de Freitas, Joisa Dutra, José Roberto Afonso, Julian 
Chacel, Lia Baker Valls Pereira, Luiz Guilherme Schymura de Oliveira, Nelson 
Marconi e Samuel Pessôa

Secretaria e apoio administrativo
Melissa Novaes Martins Diniz
Rua Barão de Itambi, 60 – 7o andar
Botafogo – CEP 22231-000 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3799-6840 – Fax: (21) 3799-6855
conjunturaredacao@fgv.br

Conjuntura Econômica é uma revista mensal editada pelo Instituto Brasileiro de 
Economia, da Fundação Getulio Vargas, desde novembro de 1947. 

As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getulio 
Vargas, nas quais constem a sua identificação como tais, em artigos e entrevistas 
publicados nos meios de comunicação em geral, representam exclusivamente as 
opiniões dos seus autores e não, necessariamente, a posição institucional da FGV.

A reprodução total ou parcial do conteúdo da revista somente será permitida com 
autorização expressa dos editores.

Assinaturas e renovações
conjunturaeconomica@fgv.br 
Rio de Janeiro: (21) 3799-6844
Outros estados: 08000-25-7788 ligação gratuita 

Circulação
Bernardo Nunes Chefer
Tel.: (21) 3799-6848 – Fax: (21) 3799-6855

Distribuição
DINAP - Distribuidora Nacional de Publicacoes – LTDA
Av. Doutor Kenkiti Shimomoto, 1678
Osasco – SP – CEP: 06045-390

Publicidade
(21) 3799-6840/41

ISSN 0010-5945Conjuntura Econômica. – Vol. 1, n. 1 (nov. 1947)
-.- Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1947-v. il.; 28cm. Mensal.
Órgão oficial de: Instituto Brasileiro de Economia. Diretores: Nov. 1947-mar. 1952, Richard Lewinsohn; 
Maio 1952-dez. 1968, José Garrido Torres; Jan. 1969-mar. 1974, Sebastião Marcos Vital;  Abr. 1974-mar. 
1979, Antonio Carlos Lemgruber; Abr. 1979-abr. 1994, Paulo Rabello de Castro;  Maio 1994-set 1999, 
Lauro Vieira de Faria; Out. 1999-nov. 2003, Roberto Fendt; Dez. 2003-jun. 2004, Antonio Carlos Pôrto 
Gonçalves; Jul. 2004, Luiz Guilherme Schymura de Oliveira. 
ISSN 0010-5945
1. Economia — Periódicos. 2. Brasil — Condições Econômicas — Periódicos. I. Fundação Getulio Vargas. 
II. Instituto Brasileiro de Economia.
CDD 330.5

Instituição de caráter técnico-científico, educativo e filantrópico, criada em 20 de 
dezembro de 1944, como pessoa jurídica de direito privado, tem por finalidade 
atuar no âmbito das Ciências Sociais, particularmente Economia e Administração, 
bem como contribuir para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

Praia de Botafogo, 190 – CEP 22250-900 – Rio de Janeiro – RJ
Caixa Postal 62.591 – CEP 22257-970 – Tel.: (21) 3799-4747

Primeiro Presidente e Fundador
Luiz Simões Lopes

Presidente
Carlos Ivan Simonsen Leal

Vice-presidentes: Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado), Marcos 
Cintra Cavalcanti de Albuquerque, Sergio Franklin Quintella

Conselho Diretor
Presidente: Carlos Ivan Simonsen Leal

Vice-presidentes: Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado), Marcos 
Cintra Cavalcanti de Albuquerque, Sergio Franklin Quintella

Vogais: Armando Klabin, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, Cristiano 
Buarque Franco Neto, Ernane Galvêas, José Luiz Miranda, Lindolpho de Carvalho 
Dias, Marcílio Marques Moreira, Roberto Paulo Cezar de Andrade

Suplentes: Aldo Floris, Antonio Monteiro de Castro Filho, Ary Oswaldo Mattos Filho, 
Eduardo Baptista Vianna, Gilberto Duarte Prado, Jacob Palis Júnior, José Ermírio de 
Moraes Neto, Marcelo José Basílio de Souza Marinho, Mauricio Matos Peixoto

Conselho Curador
Presidente: Carlos Alberto Lenz César Protásio

Vice-presidente: João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)

Vogais: Alexandre Koch Torres de Assis, Liel Miranda (Souza Cruz S/A), Antonio 
Alberto Gouvêa Vieira, Carlos Eduardo de Freitas, Cid Heraclito de Queiroz, Eduardo 
M. Krieger, Estado da Bahia, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do 
Sul, José Carlos Cardoso (IRB-Brasil Resseguros S.A), Luiz  Chor, Luiz Ildefonso 
Simões Lopes, Marcelo Serfaty, Marcio João de Andrade Fortes, Miguel Pachá, 
Murilo Portugal Filho (Federação Brasileira de Bancos), Pedro Henrique Mariani 
Bittencourt, Ronaldo Vilela (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de 
Previdência Complementar e de Capitalização nos Estados do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo), Willy Otto Jordan Neto  

Suplentes: Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão, Carlos Hamilton Vasconcelos 
Araújo, General Joaquim Maia Brandão Júnior, José Carlos Schmidt Murta Ribeiro, 
Luiz Roberto Nascimento Silva, Manoel Fernando Thompson Motta Filho, Banco 
de Investimentos Crédit Suisse S.A, Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro Aranha 
Participações S.A), Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia Nacional de 
Seguros), Ricardo Gattass, Rui Barreto, Sergio Lins Andrade 

Instituto Brasileiro de Economia
Diretoria: Luiz Guilherme Schymura de Oliveira

Vice-diretoria: Vagner Laerte Ardeo

Superintendência de Clientes Institucionais: Marcus Vinícius Pedrozo

Superintendência de Estatísticas Públicas: Aloisio Campelo Junior

Superintendência de Planejamento e Organização: Vasco Medina Coeli 

Controladoria: Regina Célia Reis de Oliveira



O u t u b r o  2019  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  5 

O primeiro turno da votação 
da reforma da Previdência no 
Senado demonstrou ao governo 
que o jogo não está totalmente 
ganho na principal agenda legis-

lativa do ano, farol da trajetória futura da dívida pública. 
A redução de R$ 76,4 bilhões na economia prevista com 
a reforma num período de dez anos, devido ao veto à 
proposta de artigo que enrijecia as regras para recebimen-
to do abono salarial, demonstra que uma transformação 
dessa monta nas regras de aposentadorias e benefícios da 
população não acontece sem o envolvimento e o poder 
de articulação do Executivo. Para o segundo turno da 
votação – que os parlamentares ameaçam condicionar à 
definição das regras de divisão do dinheiro da cessão one-
rosa – espera-se que a equipe do presidente, especialmen-
te da Economia, comprove sua capacidade de disciplinar 
as negociações e defender seus interesses. 

Isso vale não apenas para a Previdência, como para 
assentar as bases de outra discussão não menos árdua, 
que é a tributária. Até o início de outubro, a proposta 
de reforma do Executivo, esperada desde o semestre 
passado, ainda não tinha sido oficialmente divulgada, 
ainda que em ambas as casas legislativas as articulações 
sigam acontecendo, cada uma em defesa de sua PEC (a 
45, na Câmara dos Deputados, e a 110 no Senado). 

Para investidores, tão importante quanto assegurar-se 
da saúde fiscal do setor público em todas as esferas de 
governo é ter previsibilidade de quais regras tributárias 
lhe esperarão no futuro, como pontua o ex-ministro 
Luiz Fernando Furlan, na entrevista deste mês. Sem 
isso, a possibilidade de impulsionar os investimentos 
privados estará claramente comprometida. 

A recuperação da atividade econômica é lenta, e o 
componente da expectativa, em que essa agenda de re-
formas se insere, não pode ser desprezado. Ainda que 
um crescimento na casa de 1% em 2019 –  a equipe do 
Boletim Macro IBRE projeta 1,1%, mais otimista que as 
estimativas de mercado captadas pelo Focus – seja qua-
litativamente melhor se comparado ao 1% dos últimos 
dois anos, pois absorve choques não desprezíveis como o 
acidente de Brumadinho e a crise argentina, ainda temos 
um mercado de trabalho que se recupera lentamente e 
apoiado na informalidade, uma atividade industrial re-
traída, e um cenário externo pouco alentador no médio 
prazo. Os próximos meses exigem dedicação, para que se 
feche o ano com o maior número de conquistas possível 
e se pavimente o caminho para um 2020 melhor, mesmo 
com as eleições municipais podendo coturbar o cenário.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br

Nota do Editor

Carta do IBRE
6 O esgotamento dos instrumentos de incentivo à 
demanda global e seus efeitos sobre o Brasil  
Luiz Guilherme Schymura

Ponto de Vista
10 Reforma política: muito ativismo não é bom 
Samuel Pessôa

Entrevista
12 Luiz Fernando Furlan – Solange Monteiro

Macroeconomia
18 Os economistas e a antecipação do futuro  
Julian Chacel

22 Macri para Bolsonaro: eu sou você amanhã 
Fernando de Holanda Barbosa

24 A (in)seguridade social do futuro – José Roberto 
Afonso e Deborah Lopes d’Arcanchy França

29 Quando as premissas destroem os resultados 
Fernando Garcia de Freitas e Ana Lelia Magnabosco

Série FGV-IBRE/Folha
32 Em marcha – Solange Monteiro

Seminário FGV IBRE/Estadão
34 Contagem regressiva – Solange Monteiro

Política
37 “Vive-se um círculo vicioso” – Solange Monteiro

Regulação
40 Os (altos) custos da defasagem regulatória no 
Brasil – Joisa Dutra e Edson Gonçalves

Capa – Saúde
44 Terapia intensiva – Solange Monteiro

52 Risco compartilhado – S.M.

Finanças
54 Tabela Price sem anatocismo para magistrados e 
advogados – Abelardo de Lima Puccini

Comércio Exterior
60 Crescimento e composição da pauta externa 
Nelson Marconi

63 Área de livre-comércio da América do Sul: desafios 
e oportunidades – Lia Baker Valls Pereira

Sumário



CARTA DO IBRE

6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  2019

Desde a grande crise financeira glo-

bal de 2008/2009, muito se fez em 

termos de ativismo monetário e fiscal 

para acelerar a atividade econômica 

em diversas partes do mundo. Os 

juros básicos caíram para próximo 

de zero nas principais economias, 

houve recompra maciça de títulos 

de longo prazo pelos bancos centrais 

dos Estados Unidos, zona do euro e 

Japão, e pacotes de cortes de impos-

tos ou aumento de gastos públicos 

(incluindo saneamento do sistema 

bancário) foram implementados em 

diversos países.

Naturalmente, essas medidas ex-

tremas geraram preocupação e leva-

ram a políticas em sentido contrário 

que tentavam restabelecer padrões 

de equilíbrio anteriormente vigen-

tes. Assim, muitos países que saíram 

excessivamente endividados em seus 

setores públicos, depois da expansão 

fiscal pós crise financeira, engataram 

programas de austeridade. E, nos 

Estados Unidos, depois de manter a 

taxa básica (fed funds) próxima de 

zero por um longo período, o Fed 

começou a elevá-la a partir de de-

zembro de 2015.

O problema, porém, como mos-

tra detalhada análise da conjuntura 

global por Livio Ribeiro, pesqui-

sador do FGV IBRE, é que as on-

das de desaceleração e desinflação 

continuam a se abater sobre as 

principais áreas da economia mun-

dial. Isto, por sua vez, está levan-

do a mais uma temporada de ati-

vismo monetário e fiscal por parte 

dos governos, ao mesmo tempo em 

que aumentam as dúvidas quanto à 

eficácia dessas estratégias. Assim, 

o Fed voltou a cortar os fed funds 

agora em setembro. E sem que ain-

da tenha sido revertido de forma 

significativa o enorme crescimento 

do balanço dos BCs, em função da 

compra de títulos para baixar os 

juros de longo prazo e estimular a 

economia, o BCE já anuncia que 

fará novas rodadas de afrouxamen-

O esgotamento dos 
instrumentos de incentivo 
à demanda global e seus 
efeitos sobre o Brasil

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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para a Alemanha, que teimosamen-

te absorve demanda do mundo em 

volumes colossais, quando poderia 

estar contribuindo para o poder de 

compra global. Agora, porém, os 

alemães preparam um grande paco-

te de gastos ambientais.

Na verdade, já há sinais de um 

movimento mais amplo de expan-

sionismo fiscal. Nos Estados Uni-

dos, foi anunciada desoneração 

adicional para empresas e a classe 

média a entrar em vigor em mea-

dos de 2020. Na Europa, ocorreu 

o mencionado pedido explícito do 

BCE para que a política fiscal seja 

usada, especialmente na Alemanha. 

Na China, com déficit primário de 

5,2% do PIB em agosto deste ano, 

ocorre um contínuo aumento de 

gastos e desonerações. Medidas, 

anúncios e expectativas no mesmo 

sentido também foram registrados 

no México, Turquia, Indonésia, Ín-

dia e Coreia do Sul.

to quantitativo (nome técnico para 

a compra daqueles títulos). 

O crescimento econômico em que-

da, com muito pouca inflação, tanto 

ao consumidor como ao produtor, 

abriu uma nova temporada de cortes 

de juros pelos BCs. Desde maio de 

2019, houve reduções de taxas bá-

sicas nos Estados Unidos, zona do 

euro, China, Índia, Rússia, África do 

Sul, Brasil, México, Chile, Coreia do 

Sul, Austrália, Nova Zelândia, Indo-

nésia, Filipinas, Malásia, Dinamar-

ca, Ucrânia e Arábia Saudita.

O “zero lower bound” da polí-

tica monetária não só foi rompido 

– já há taxas de política monetária 

abaixo de zero, como no BCE –, 

como já se acumula uma monta-

nha de US$ 17 trilhões de títulos de 

rentabilidade negativa nos merca-

dos mundiais. E, no entanto, a re-

ação da demanda na economia real 

continua a decepcionar, ao mesmo 

tempo em que se teme que haja uma 

bolha de renda fixa no mundo, com 

os BCs a alimentar as compras de 

papéis por preços cada vez maio-

res (o que resulta em rentabilidades 

crescentemente negativas). 

Depois de todo o gigantesco vo-

lume de munição monetária gasta 

em sucessivas tentativas de estímulo 

desde a grande crise financeira, ago-

ra banqueiros centrais como Mario 

Draghi, que está terminando o seu 

mandato à frente do BCE, dizem 

que os BCs não têm capacidade de 

resolver o problema sozinhos. As-

sim, exortam os governos dos paí-

ses ricos a recorrerem à expansão 

fiscal, quando houver condições 

para isso. O recado é sobretudo 

Agora banqueiros 

centrais, como Mario 

Draghi, dizem que 

os BCs não têm 

capacidade de resolver 

sozinhos o problema da 

desaceleração global

Porém, tanto na ofensiva monetá-

ria quanto na fiscal, o espaço está se 

tornando cada vez mais exíguo des-

de a grande crise financeira global. 

O tamanho dos ativos dos principais 

BCs do mundo – Fed, BCE, Banco do 

Japão e PBOC (China) – saiu de um 

intervalo em torno de US$ 1 trilhão 

a US$ 1,5 trilhão, em 2007, para a 

faixa entre US$ 3,7 trilhões (Fed) e 

US$ 5,4 trilhões (Banco do Japão) 

em 2019. BCE e PBOC já recuaram 

dos picos históricos, mas ainda estão 

próximos deles. Apenas o Fed rea-

lizou uma redução de balanço mais 

consistente desde 2017, mas ainda 

está muito acima dos níveis pré-crise 

financeira global. 

O espaço para cortar taxas bási-

cas, evidentemente, é hoje muito me-

nor. Entre 2007 e 2009, os fed fun-

ds recuaram 500 pontos base, mas 

hoje estão no nível de 1,75%-2% 

(175 a 200 pb). Na zona do euro, 

o recuo da taxa básica foi de 325 

pb entre 2007 e 2009, e atualmen-

te está em -0,5%. Na seara fiscal, 

dados do FMI mostram que o mun-

do hoje, em média, gera resultados 

primários piores do que em 2008, 

e está numa situação muito pior 

em termos de dívida bruta pública 

como proporção do PIB.

Há outras idiossincrasias na con-

juntura econômica global. O dólar 

tende a se fortalecer ante às demais 

moedas, uma vez que os Estados 

Unidos são, entre as economias 

avançadas, aquela que mais resistiu 

às forças de desaceleração e desin-

flação – o que não quer dizer que o 

problema não tenha atingido a eco-

nomia americana. Por outro lado, as 
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bolsas continuam em território his-

tórico de alta, o que pode ser uma 

exuberância ligada às baixíssimas 

taxas de juros (que inflam preços 

de ativos), mas que parece parado-

xal diante das perspectivas de baixo 

crescimento nos anos à frente.  

Há efeitos colaterais de juros 

tão baixos por tanto tempo. Nota-

se, por exemplo, que, neste perío-

do de juros no chão, o aumento do 

endividamento público foi acom-

panhado de redução da dívida das 

empresas e das famílias no Japão e 

no Reino Unido. Nos Estados Uni-

dos e na zona do euro, as famílias 

também contraíram seus balanços 

e as empresas aumentaram a dívi-

da, mas muito menos do que o se-

tor público. 

No caso específico dos países 

emergentes, o mundo de baixos ju-

ros não é necessariamente benigno. 

Em alguns momentos de maior aver-

são ao risco, mesmo o spread entre 

empresas junkie americanas e países 

emergentes cresce, tendo saído de 

quase zero em janeiro deste ano para 

próximo de 200 pb em setembro.

Finalmente, no caso dos fatores 

internacionais com efeito específico 

sobre o Brasil, há ainda a crise ar-

gentina, com impacto direto sobre a 

demanda brasileira via exportações.

Os efeitos sobre o Brasil desse 

cenário internacional, sobre o qual 

paira elevada incerteza, são um tema 

aberto ao debate. José Júlio Senna, 

pesquisador do IBRE especializado 

em política monetária, não acha 

que o fato de os juros estarem mui-

to baixos e haver muita liquidez no 

mundo signifique que o ambiente 

externo para o Brasil seja necessa-

riamente benigno. Senna vem pes-

quisando há algum tempo o fenô-

meno da desaceleração econômica 

global, que precede a grande crise 

financeira, e que pode ser encapsu-

lado na expressão “estagnação se-

cular”, resgatada pelo economista 

Lawrence Summers.

O problema, na visão do pesqui-

sador do IBRE, provavelmente tem 

contornos mais sérios e profundos 

do que muitos julgam, sendo liga-

do a tendências de longo prazo de 

encolhimento dos investimentos 

e de expansão da oferta de pou-

pança, por sua vez derivadas de 

fatores estruturais demográficos e 

tecnológicos. Na saída da crise fi-

nanceira global, esse quadro com-

binou-se com o “debt-overhang” 

(excesso de dívida) para configurar 

uma situação em que tanto as fer-

ramentas monetárias, convencio-

nais ou não, como o instrumento 

Senna não acha que juros 

muito baixos e muita 

liquidez no mundo 

desenvolvido signifiquem, 

necessariamente, cenário 

externo benigno  

para o Brasil 
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fiscal parecem estar perdendo sua 

eficácia. A questão é tão difícil 

que já há respeitados economistas 

mainstream, como Ben Bernanke e 

Adair Turner, tratando seriamente 

da possibilidade extrema do “di-

nheiro de helicóptero”, isto é, o 

financiamento monetário dos défi-

cits públicos.

Senna enxerga efeitos de “ani-

mação” de curto prazo do atual 

cenário internacional, pelo qual os 

BCs induzem o mercado a tomar 

risco, com queda de juros e spre-

ads. A dificuldade, porém, é que 

essas são as ações e consequên-

cias que, no passado, alimentaram 

bolhas de ativos que, uma vez es-

touradas, trouxeram parte do pro-

blema que hoje se quer combater. 

Adicionalmente, é difícil, na sua in-

terpretação, ver como benigno um 

cenário em que há temor de uma 

recessão global, que seria prejudi-

cial ao crescimento de países emer-

gentes como o Brasil. E Senna vê o 

baixo crescimento brasileiro como 

um importante fator de risco fiscal, 

pelo lado das receitas tributárias 

e do PIB, este como denominador 

dos indicadores de dívida pública 

relevantes para o mercado.

Samuel Pessôa, pesquisador as-

sociado do IBRE, tem uma visão 

um pouco mais positiva sobre a 

influência do cenário internacio-

nal na economia brasileira. Para 

ele, a redução do crescimento da 

economia mundial tem dois efeitos 

sobre o desempenho do Brasil. Por 

um lado, de fato dificulta a recu-

peração, principalmente do setor 

mais deprimido (após a construção 

civil), que é a indústria de trans-

formação. Assim, efetivamente o 

enfraquecimento do comércio in-

ternacional atrapalha a retomada 

da economia.

Por outro lado, uma economia 

mundial mais fraca reduz os ju-

ros internacionais, o que beneficia 

tradicionais importadores de pou-

pança como Brasil. Para Pessôa, 

devido ao fato de o principal dese-

quilíbrio brasileiro ser o fiscal es-

trutural, acoplado a uma dinâmica 

perversa da dívida pública, a redu-

ção do custo internacional de capi-

tal é mais importante para o Bra-

sil do que a melhora da indústria  

de transformação.  

O texto é resultado de reflexões apresentadas 
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a 
pluralidade de visões expostas, o documento 
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa 
feita, pode não representar a opinião de par-
te, ou da maioria, dos que contribuíram para a 
confecção deste artigo.

Para Pessôa, principal 

desequilíbrio brasileiro  

é o fiscal estrutural – daí  

a importância da  

redução do custo 

internacional do capital 

para o país
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No segundo semestre de 2017, o 
Congresso Nacional aprovou um 
projeto de reforma política que ata-
cava o principal problema de nosso 
sistema político: a excessiva frag-
mentação partidária.

O projeto instituiu a cláusula de 
desempenho e vedou coligação para 
voto proporcional. Os interessados 
podem ler o texto da EC 97 no site 
da Câmara.

A emenda estabelece (válido a 
partir da eleição do ano passado) 
que “terão acesso aos recursos do 
fundo partidário e à propaganda 
gratuita no rádio e na televisão os 
partidos políticos que – na legislatu-
ra seguinte às eleições de 2018: ob-
tiverem, nas eleições para a Câmara 
dos Deputados, no mínimo, 1,5% 
(um e meio por cento) dos votos vá-
lidos, distribuídos em pelo menos 
um terço das unidades da Federação, 
com um mínimo de 1% (um por cen-
to) dos votos válidos em cada uma 
delas; ou tiverem elegido pelo menos 
nove deputados federais distribuídos 
em pelo menos um terço das unida-
des da Federação”.

Essa cláusula de desempenho au-
mentará até atingir, na eleição de 
2030, “3% (três por cento) dos vo-
tos válidos, distribuídos em pelo me-
nos um terço das unidades da Fede-
ração, com um mínimo de 2% (dois 
por cento) dos votos válidos em cada 
uma delas” ou “tiverem elegido pelo 
menos 15 deputados federais distri-
buídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação”.

A EC também veda, a partir da 
eleição de 2020 (neste caso para as 
câmaras de vereadores), a coligação 
partidária para o Legislativo. Quan-
do partidos ideologicamente distintos 
concorrem para o Legislativo – seja 
municipal, estadual ou federal – coli-
gados, como ocorre hoje, frequente-
mente o eleitor vota em um deputa-
do de esquerda e este voto contribui 
para a eleição de um candidato de 
direita e vice-versa. Turva demais o 
processo eleitoral, enfraquece muito 
a opção partidária do voto para o 
Legislativo e concorre para elevar a 
fragmentação partidária.

Adicionalmente, a vedação de coli-
gação para voto proporcional impedi-

rá que os partidos pequenos troquem 
tempo de televisão por carona no co-
ciente eleitoral dos partidos grandes, 
como tem ocorrido até o momento.

A manutenção das novas regras 
reduzirá muito, ao longo da próxima 
década, a fragmentação partidária.

Bem, aparentemente as novas re-
gras não terão tempo de maturar antes 
que novas alterações no sistema políti-
co brasileiro tramitem no Legislativo e 
possivelmente sejam aprovadas. 

Tramita na Câmara o Projeto de 
Lei 9.212 de 2017, de autoria do 
senador José Serra, de São Paulo, já 
aprovado no Senado, que institui no 
Brasil o voto distrital misto, inspira-
do no sistema alemão. A cargo da 
relatoria na Câmara está o deputa-
do Samuel Moreira, do PSDB de São 

Reforma política: muito 
ativismo não é bom

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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Paulo, que fez excelente trabalho na 
relatoria da reforma da Previdência 
no primeiro semestre.

Para as eleições municipais, o PL 
estabelece que, nos municípios com 
menos de 200 mil habitantes, o voto 
continuará sendo proporcional, como 
é hoje, mas por meio de listas pré-or-
denadas dos partidos. O voto no vere-
ador deixará de ser nominal. Reduz-se 
muito o custo de campanha. Abre-se 
a possibilidade de forte elevação da 
participação feminina: pelo menos 
30% da lista terá que ser ocupada por 
mulheres. Eleva-se muito o poder das 
lideranças partidárias. Elas terão peso 
significativo na escolha dos candidatos 
e na ordenação. Evidentemente não 
constitui mudança tão radical assim, 
pois hoje as lideranças partidárias já 
têm um peso significativo na destina-
ção de recursos às campanhas.

Para os municípios com mais de 
200 mil habitantes, o voto será dis-
trital misto. Metade das cadeiras da 
câmara municipal será completada 
pela regra distrital e metade pela re-
gra proporcional. Se houver um nú-
mero ímpar de cadeiras, a “metade” 
distrital terá uma cadeira a menos.

Se a reforma for aprovada, o mo-
delo distrital misto será adotado para 
as assembleias estaduais e para a Câ-
mara federal na eleição de 2022.

O modelo é bem próximo ao ale-
mão. O eleitor vota na lista de um par-
tido e vota no candidato a vereador do 
seu distrito. Para a eleição de 2022, vo-
tará na lista de um partido, tanto para 
o Legislativo estadual como federal, e 
num candidato a deputado federal e 
num estadual do seu distrito.

O PL estabelece regra de reparti-
ção das cadeiras de forma a manter 
sempre que possível a proporciona-
lidade. A proporção de cadeiras de 

cada partido será essencialmente de-
terminada pela participação de cada 
partido na votação proporcional.

As cadeiras às quais cada partido 
terá direito serão ordenadas inician-
do-se com as cadeiras obtidas na elei-
ção distrital. Após alocar estas, passa-
se a alocar os candidatos de lista.

Suponha um Legislativo com 50 
cadeiras, 25 distritais e 25 proporcio-
nais. Um partido elege 10 deputados 
(ou vereadores) pela regra distrital e 
o voto proporcional indica que o par-
tido tem direito a 13 cadeiras. Nesse 

caso, além dos 10 legisladores desse 
partido eleitos na parcela distrital da 
eleição, os três primeiros deputados da 
lista serão eleitos. Ou seja, se mantém 
o princípio da proporcionalidade.

A proporcionalidade será infrin-
gida no caso em que o partido tiver 
elegido um número de cadeiras na 
porção distrital maior do que a sua 
proporção nos votos na lista. No 
caso alemão, quando esse fato ocor-
re, cadeiras são adicionadas – o Le-

gislativo aumenta de tamanho – para 
atender aos dois objetivos: manter a 
proporcionalidade dada pelo voto 
em lista e atender a todos os eleitos 
na porção distrital da eleição.

No projeto em tramitação na Câ-
mara, adota-se o modelo escocês: a 
cadeira que houver a mais, para o 
partido que tiver mais deputados (ou 
vereadores) eleitos na parcela distrital 
do que a sua proporção na lista parti-
dária, será retirada da distribuição das 
cadeiras da lista. Ou seja, esta cadeira a 
mais reduzirá em uma cadeira a parce-
la proporcional daquele Parlamento.

Adotando o princípio burqueano 
(remete ao pensador conservador ir-
landês Edmund Burke) de que refor-
ma institucional deve ser incremen-
tal e respeitar o status quo, não me 
parece que a reforma descrita nesta 
coluna seja positiva.

Talvez fosse melhor deixar o sis-
tema funcionar alguns anos para 
verificarmos como as regras de 
2017 maturariam.

Em particular, preocupa, na parce-
la distrital da eleição, a figura do su-
plente. No Senado, o suplente muitas 
vezes é uma pessoa rica que financia 
a eleição do candidato em troca da 
suplência. Não temos tido boa expe-
riência com a suplência no Senado.

Para a eleição que se avizinha, o 
PL estabelece que a justiça eleitoral 
terá que, em até seis meses, desenhar 
os distritos para cidades com mais 
de 200 mil habitantes.

Uma dificuldade não notada pelo 
PL é que a unidade geográfica bási-
ca da justiça eleitoral é o município. 
No interior de um município não 
há correspondência entre o local de 
moradia da pessoa e o local de voto. 
Não está claro como os distritos se-
rão construídos. 

Para a eleição que se 

avizinha, o PL 9.212 

estabelece que a justiça 

eleitoral terá que, em até 

seis meses, desenhar os 

distritos para cidades com 

mais de 200 mil habitantes
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Em entrevista à Conjuntura Econô-

mica em 2013, quando perguntado 

sobre a avaliação que os investido-

res tinham do Brasil naquele mo-

mento, o senhor afirmou: “Vemos 

agora que não somos tão bonitos 

quanto parecíamos, nem tão feios 

quanto às vezes somos pintados”. 

Qual sua resposta hoje? 

Acho que a frase se adapta mui-
to bem à situação atual. Passado 
o período de recessão e com essa 
recuperação que tarda, o que esta-
mos vendo é que, por um lado, o 
mercado brasileiro continua atra-
ente para vários setores. Mas ao 
mesmo tempo há uma deficiência 
de interlocução e comunicação que 
tem suas implicações. Os protago-
nistas da cena internacional no go-

Ativo conselheiro em diversas empresas e instituições – entre elas BRF e Telefô-

nica –, chairman do Grupo de Líderes Empresariais (Lide, braço do Grupo Doria, 

do governador de São Paulo), Luiz Fernando Furlan mede o pulso do mercado 

de uma posição privilegiada. Considera que os quatro anos de mandato do go-

verno Bolsonaro poderão marcar avanços históricos para a economia brasileira, 

mas que para operacionalizá-los o Executivo ainda precisa consolidar a equipe 

e calibrar o discurso. Em seu escritório em Pinheiros, onde recebeu a Conjuntu-

ra Econômica, Furlan mantém o busto de seu avô, Attilio Fontana, fundador da 

Sadia (que com a fusão com a Perdigão formou a BRF), de quem carrega um 

decálogo sobre as virtudes da concorrência, e se afirma um persistente otimis-

ta. “Precisamos aproveitar este período para destravar o país”, afirma. 

Luiz Fernando Furlan 
Ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2003-2007)

Foto: Divulgação

Solange Monteiro, de São Paulo

“O homem que 
está em Brasília foi 

eleito para quebrar 
os cristais”
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acabou dando um grande impulso à 
indústria automobilística na fabrica-
ção de carros populares, motor 1.0. 
Talvez hoje tenhamos novos Mister 
Magoo, que abrem polêmica de um 
lado e de outro dão margem à cria-
ção de um mercado de venda de cré-
dito de carbono por desmatamento 
evitado. Este é um sonho cobiçado 
desde muito tempo, da Conferên-
cia Rio-92. Tudo é muito lógico: se 
o mundo é beneficiário, é o mundo 
que tem que pagar um fee de conser-
vação. Então podemos estar frente a 

uma oportunidade que alguém pre-
parado, munido de fatos e dados, e 
sem destruir o cientista A ou B, pode 
levar à frente e beneficiar o Brasil e 
a Amazônia. 

O senhor considera possível uma 

correção de estratégia quanto a es-

ses temas?

Sempre tenho esperança de que 
pessoas sem preparo possam apren-

verno federal são inexperientes, e 
acabam respondendo muitas coisas 
mais pelo fígado do que pela eru-
dição, com fatos e dados. Criamos 
incidentes que têm repercussão, e 
essa repercussão não é previamente 
percebida por quem os protagoni-
za. Desde a história da embaixa-
da em Jerusalém, que incomodou 
o mudo islâmico. Que é grande 
comprador de proteína brasileira – 
provavelmente o maior, talvez com 
exceção da China, que cresce em 
participação devido aos problemas 
sanitários da peste suína africana. 
O mesmo acontece com a questão 
amazônica. A Amazônia brasilei-
ra é um grande ativo, não passi-
vo. Quando se viaja de São Paulo 
a Manaus, por mais de uma hora 
sobrevoa-se floresta e água, mais 
nada. Grande parte dessa floresta 
amazônica é constituída de reservas 
– estaduais, federais e indígenas –, 
que são preservadas pela comple-
ta falta de acesso. No entanto, na 
hora em que se posiciona de forma 
primária sobre o tema, perde-se a 
oportunidade de se mostrar o que 
realmente existe. 

Mas essa discussão acabou tendo 
um grande mérito, que é o de co-
locar em primeiro plano o aqueci-
mento global. O ex-ministro Delfim 
Netto certa vez disse que alguns go-
vernantes são como o Mister Magoo 
(senhor míope, personagem de dese-
nho animado), que mesmo fazendo 
tudo errado, no final acabava dando 
certo. Abria uma janela pensando 
que era uma porta, caía no vazio, 
mas acabava sendo salvo por um 
caminhão de feno que passava pela 
rua. Na época, Delfim se referia à 
ideia de Itamar Franco de relançar o 
Fusca, que não teve vida longa, mas 

der fazendo, o que os americanos 
chamam de training on the job. 
Estamos completando nove meses 
de um Brasil diferente, e pessoas 
relevantes já tiveram tempo de ver 
o que dá certo, e o que não dá. Há 
muitas propostas em gestação que, 
em nascendo, vão animar muito 
o setor privado. Como no campo 
da simplificação, com essa medida 
provisória que foi editada recente-
mente (da Liberdade Econômica). 
Além da questão da parafernália 
tributária, que implica um custo 
de compliance elevadíssimo. Bas-
ta lembrar a publicação do Custo 
Brasil produzida pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), 
que era distribuída no formato fi-
chário, para permitir atualizações 
no decorrer do ano, com uma fo-
lha nova conforme a coisa piorava. 
Em grande parte, o cenário con-
tinua assim, mas também temos 
que dar mais atenção ao que está 
mudando. Veja esse projeto que 
finalmente foi aprovado no Sena-
do, que reforma a Lei de Teleco-
municações (PLC 79/16). Está há 
três anos naquela casa. Enquanto 
isso, as empresas foram obrigadas 
a investir na manutenção de milha-
res de orelhões, sob o risco de ser 
multadas, enquanto o que o usuá-
rio hoje quer é internet. 

Outro exemplo é o acordo Euro-
pa-Mercosul. Fui presidente do Fó-
rum Empresarial Europa-Mercosul 
de 1999 a 2002, que dava suporte 
ao governo no encaminhamento de 
um acordo. Em 2004 o acordo quase 
aconteceu, não fosse a resistência do 
governo Kirchner a ceder em alguns 
pontos adicionais, como denomina-
ções de origem. Agora, depois de 15 
anos, avançou.

Os protagonistas da cena 

internacional no governo 

federal são inexperientes, 

e acabam respondendo 

muitas coisas mais pelo 

fígado do que com  

fatos e dados
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A provável mudança de governo na 

Argentina e episódios diplomáticos 

brasileiros como o da Amazônia 

não nos deixam à beira de um novo 

freio nesse acordo?

Estamos com esse risco porque a 
União Europeia hoje conta com 29 
países, enquanto naquela época eram 
15. Somando aos do Mercosul, são 
muito mais Congressos que precisam 
ratificar o texto. Já temos problema 
com a Áustria (em meados de setem-
bro, o Parlamento austríaco aprovou 
resolução obrigando o governo fede-
ral a vetar o acordo UE-Mercosul nas 
instâncias europeias). Vários países 
que foram incorporados à União Eu-
ropeia, como Hungria e Polônia, têm 
grandes interesses agrícolas. 

Tivemos o anúncio do acordo, 
mas agora é preciso cristalizá-lo em 
um apostolado de convencimento. Só 
que estamos fazendo o contrário: lan-
çamos argumentos que jogam contra 
esse esforço. Ficamos na defensiva, 
em vez de ressaltar, por exemplo, que 
temos a geração de energia mais lim-
pa do mundo. Hoje a produção que 
mais cresce aqui é a eólica e a solar, 
que se associam à biomassa e à hidre-
létrica, enquanto outros países ainda 
possuem ao menos metade de sua 
geração movida a carvão. No Brasil 
houve grande resistência à explora-
ção de gás de xisto, devido ao risco 
de poluição de águas subterrâneas – 
no nosso caso, o aquífero Guarani –, 
enquanto nos Estados Unidos estão 
destruindo o subsolo oferecendo, em 
contrapartida, um gás que para a in-
dústria custa três vezes menos do que 
aqui. Mas pouco se fala sobre isso. 

Sob a perspectiva dos empresários 

industriais, e exportadores, qual seu 

balanço do governo até o momento?

Potencialmente é positivo. Temos a 
oportunidade de fazer avanços his-
tóricos. Mas eles precisam ser opera-
cionalizados. Veja, tanto Bolsonaro 
quanto seu par americano, o presi-
dente Donald Trump, não tiveram 
a experiência de dirigir companhias 
abertas com ações em bolsa, obri-
gatoriedade de divulgar balanços 
trimestralmente. Trump teve uma 
empresa, mas da qual era dono, era 
ele quem mandava. Numa organi-
zação grande, um ponto importante 
é valorizar a equipe. E numa equi-

pe multidisciplinar você não pode 
ter homogeneidade. Um é goleiro, 
outro centroavante; todos têm que 
ser talentosos em suas posições, mas 
precisam jogar juntos. E não vemos 
isso acontecer, nem no Brasil, nem 
nos Estados Unidos. Veja a rotativi-
dade de auxiliares lá e cá, em cargos 
importantes. Até quando isso não 
impactará a expectativa sobre uma 
melhora do cenário? 

Equipe e continuidade são temas 
relevantes. Veja, quando fui convi-
dado para ser ministro, o presidente 
Lula sabia que eu não tinha votado 
nele. E eu não aceitei na hora. Era 
presidente da Sadia, não podia dar 
tchau a uma empresa com 60 mil 
funcionários e ações na bolsa de 
Nova York sem negociar. Discuti-
mos alguns limites – não queria ser 
político, me filiar a partido, e sabia 
que teria que dar algumas canela-
das lá mesmo na Esplanada. Acei-
tei indicações políticas, mas não 
nomeações. Todos os nomes eram 
analisados. E uma coisa que apren-
di é que no setor público você não 
pergunta, porque se pergunta tem 
que esperar a resposta – que demo-
ra ou talvez nunca venha. Então, o 
que fiz foi depositar. Informava ao 
presidente: estou fazendo isso, es-
tou indo a tal lugar, estou viajando 
com um grupo com tal objetivo. E 
quando alguém ia reclamar no Pla-
nalto, ouvia dele: “já estou saben-
do”. Assim me mantive no minis-
tério por quatro anos e três meses. 
Talvez hoje tenha gente dentro do 
governo que precise fazer o mesmo, 
depositar no presidente Bolsonaro. 
Estou vendo com enorme ânimo o 
trabalho de pessoas como o Salim 
Mattar (secretário da Desestatiza-
ção do Ministério da Economia), 
entre outros nomes. Mas é difí-
cil trabalhar sob a perspectiva de 
que, por um motivo qualquer, haja  
uma ruptura. 

Frente a tantas reformas ambicio-

sas, ainda sem prazo de conclusão, 

como planejar investimentos?

Todo empresário de uma grande or-
ganização precisa antever cenários e 
traçar seus planos para o próximo 

Tivemos o anúncio do 

acordo (Mercosul-UE), 

mas agora é preciso 

convencimento. Só que 

fazemos o contrário: 

lançamos argumentos que 

jogam contra
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em direitos adquiridos, expectativas 
futuras. Pois quem investe, investe 
frente a um cenário. Na hora em que 
você muda o cenário...

O que o senhor gostaria de ver con-

templado na reforma tributária?

Há várias possibilidades de refor-
ma. Inclusive essa que é defendida 
pelo presidente da Riachuelo, Flá-
vio Rocha (um microimposto com 
alíquota de 0,1% sobre toda tran-
sação comercial). É uma ideia que 
não desprezo, pois ele está olhando 

lá na frente, quando a circulação de 
dinheiro se reduzir ainda mais, e no 
fim a tributação será eletrônica. Já 
temos cartão de débito, de comida, 
de metrô, de transporte. Sabe-se lá se 
em uma década – prazo para implan-
tação da reforma que tramita na Câ-
mara – ainda carregaremos dinheiro 
no bolso, ainda que saibamos que há 
vários Brasis dentro do Brasil, que 
operam de diferentes formas.  

ano, biênio, triênio. Agora entramos 
na época de traçar esses cenários. 
Parte dele é positiva – com infla-
ção baixa, juros baixos, as reservas 
brasileiras continuam perto dos  
US$ 400 bilhões –, mas você teve 
uma mudança de percepção da taxa 
de câmbio. Se olharmos os orçamen-
tos do ano passado sobre 2019, a 
previsão era de uma taxa de câm-
bio de final de ano em torno de R$ 
3,75. Para 2020, talvez seja acima de  
R$ 4. Será preciso observar. 

No caso das reformas, o governo 
está considerando a da Previdência 
como página virada, que vai passar 
no Senado, mas ela pouco deverá 
aportar para o próximo ano. Os 
efeitos são calculados ao longo de 
uma, duas décadas. Ou seja, não re-
solve problemas de curto prazo. No 
caso da reforma tributária, ainda 
são várias as propostas – inclusive 
uma do governo, que até agora ele 
não mostrou. Isso até dá para enten-
der, porque enquanto não liquidar 
a reforma da Previdência provavel-
mente o governo não vai querer po-
lemizar com os parlamentares. Mas 
já vamos entrar em outubro e nada 
foi anunciado. 

Faço parte de vários conselhos, 
e em um deles, o do Instituto Brasi-
leiro de Ética Concorrencial (Etco), 
reunimos um grupo de pessoas qua-
lificadas para abordar a reforma 
tributária. Eram ex-ministros, secre-
tários da Receita, advogados tribu-
taristas, que alertaram para o risco 
dessa mudança se tornar o paraíso 
dos advogados em termos de contes-
tações e judicialização. Não era mi-
nha opinião, mas fiquei encucado. 
Ninguém sabe o que vai sair, mas 
tem gente que já está pensando em 
como contestar o que sairá com base 

O que eu almejo é que se juntem 
os tributos federais e se unifique a 
legislação. Isso seria um descompli-
cador extraordinário. Também gos-
taria que a legislação do ICMS fosse 
padronizada para todos os membros 
da Federação. Para uma empresa 
que atua em vários estados, ter uma 
regra única, harmonizada – pode 
ser com alíquotas diferentes –, seria 
o ideal. Lembro-me de um relato 
de Joaquim Levy quando ainda era 
ministro da Fazenda e saía de uma 
reunião do Confaz muito otimista, 
dizendo que apenas três estados es-
tavam resistentes à proposta de re-
forma tributária do governo federal: 
Paraná, Alagoas e Ceará. Fiquei es-
perançoso, mas daí a pouco ele não 
era mais ministro, do assunto nin-
guém mais falou, e já se passaram 
três, quatro anos. Conseguir isso 
agora seria um grande avanço.

Há outra frente importante em que 
precisaríamos evoluir, que é a da digi-
talização. Hoje, se eu for ao banco, 
tenho um limite no caixa eletrônico, 
talvez de R$ 3 mil, e se quiser mais 
tenho que chamar o gerente, passar 
por um monte de travas. Mas de re-
pente vejo na TV R$ 50 milhões num 
apartamento, em dinheiro vivo, notas 
separadas com cinta de banco. Não 
podemos sobreviver com esses dois 
mundos – um no qual eu e você nos 
submetemos a regras, e outro dos que 
não se submetem. Digitalizar o go-
verno colaboraria para eliminar a he-
rança ibérica de cartórios, carimbos, 
controles, e também das pessoas que 
têm que dizer sim ou não, de onde 
parte a corrupção e o jeitinho. 

Como mitigar as travas e proble-

mas resultantes de nossa econo-

mia política?

Uma coisa que aprendi  

é que no setor público 

você não pergunta, 

porque se pergunta tem 

que esperar a resposta 

– que demora ou talvez 

nunca venha
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A parte boa que estou vendo este 
ano é que os três poderes reflores-
ceram. O Legislativo agora é prota-
gonista, ao menos no nível federal. 
Com o Legislativo ocupando terre-
no, o Judiciário se mantém mais em 
seu lugar, pois muitas vezes sua en-
trada no Legislativo era em momen-
tos de inanição deste, para solucio-
nar problemas. E tudo isso acontece 
devido a um espaço que, sem que-
rer, o Executivo abriu para o Legis-
lativo protagonizar reformas, sob a 
liderança de Rodrigo Maia (DEM-
RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP). 
Principalmente para Rodrigo Maia, 
que desde criança deve ter sido 
aprendiz de político junto a seu pai 
(o ex-prefeito do Rio Cesar Maia), e 
aproveitou para trabalhar com seus 
pares e conseguir um número de 
votos inesperado. Sempre com base 
naquilo que se faz no setor priva-
do: under promise and over deliver, 
do contrário é despedido. Esperou 
a garantia de maioria, e no final as 
coisas aconteceram. 

Se uma reforma tributária andar, 
considero que terá sido em gran-
de parte por obra do Legislativo. 
Vemos o ex-deputado federal Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR) suar a ca-
misa, colaborando para expor a PEC 
110/2019 (que tramita no Senado, 
tendo como relator o senador Ro-
berto Rocha, do PSDB-MA). E, na 
Câmara, a proposta (PEC 45/2019 
apresentada por Baleia Rossi, (do 
MDB-SP) que reflete um trabalho de 
Bernard Appy, meu contemporâneo 
(Appy foi secretário de Política Eco-
nômica do Ministério da Fazenda de 
2003 a 2009), que já leva 15 anos.

Veja, somos um país travado, 
onde as pessoas são imediatistas e 
não têm noção do efeito multipli-

cador de medidas. O homem que 
está em Brasília foi eleito para que-
brar os cristais. E está quebrando 
cristais. Precisamos aproveitar este 
período de quatro anos para des-
travar o país. E há várias frentes a 
atacar. Por exemplo, cada institui-
ção de governo é uma corporação. 
O BB é uma corporação; o BC é uma 
corporação; o IBGE, o BNDES, a 
Receita são uma corporação. Elas 
se autopreservam e acabam sendo, 
direta ou indiretamente, solidárias 
entre si. Isso resulta, entre outros, 

em funcionários públicos mal-alo-
cados, com alto salário e que se 
aposentam aos 50 anos. E institui-
ções que perderam razão de existir 
mas continuam vivas. Por exemplo, 
aqui em São Paulo, o governo esta-
dual anunciou a extinção da Dersa 
(Desenvolvimento Rodoviário S/A, 
responsável pela execução de gran-
des obras públicas). Choveu protes-
to. Lembro-me do governador Má-

rio Covas (1995-2001) contar que 
com a criação da Dersa (em 1969) 
não se tinha conseguido fechar o 
DER (Departamento de Estradas 
de Rodagem, de 1926), porque to-
dos os funcionários eram vitalícios, 
então se manteve duas empresas, a 
moderna e a antiga. E agora o pro-
blema é a Dersa. Sem entrar no mé-
rito dessas estatais que citei, há um 
grande número de instituições que 
já não cabem hoje em dia. 

Em se tratando da infraestrutura lo-

gística, como avalia a evolução dos 

projetos desde a criação do PAC?

Essa é uma área que vejo com oti-
mismo. Primeiro, porque tem profis-
sionais competentes no Ministério. 
Segundo, porque não cria fatos po-
líticos. Temos boa perspectiva para 
os aeroportos que já foram concedi-
dos, bem como para as demais con-
cessões que estão por vir. Chegou-se 
a mencionar a concessão do Ferroa-
nel em São Paulo (governo federal e 
estadual assinaram um protocolo de 
intenções para construção do trecho 
Norte em janeiro, mas o projeto foi 
postergado). Para se ter uma ideia, 
o Ferroanel estava contemplado no 
desenho do Rodoanel de São Paulo 
– essa obra sem fim que já leva 25 
anos, e que os chineses fariam em 
18 meses. Imagine quanto o Fer-
roanel não melhoraria o tempo e a 
eficiência no trajeto de carga até o 
porto... É a mesma questão do esco-
amento de carga pelo Norte, que há 
50 anos já se pensava, e agora está 
acontecendo, ainda mais por via hi-
droviária e rodoviária. A Transnor-
destina – que o Lula negociou com 
o Benjamin Steinbruch (CSN), mas 
ficou para as calendas – agora acho 
que vai andar. Infraestrutura traz 

Para uma empresa  

que atua em vários 

estados, ter uma 

regra única de ICMS, 

harmonizada – pode  

ser com alíquotas  

diferentes –, seria o ideal
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emprego, e existe mão de obra dis-
ponível. Acho que esse é um setor 
que vai gerar uma boa quantidade 
de boas notícias. 

O coordenador da Economia Apli-

cada do IBRE Armando Castelar 

tem defendido em seminários que, 

mesmo frente a um alto grau de in-

certeza, hoje o Brasil vive condições 

extremamente positivas que estão 

sendo subvalorizadas, como o pa-

tamar de inflação e taxa de juros e 

as contas externas em ordem. Falta-

nos acelerar o crescimento. Qual 

sua opinião?

Concordo, e acho que parte disso 
vem da mídia. Outro dia me apre-
sentei para uma plateia de publici-
dade e meios de comunicação e dei 
alguns exemplos. O saldo das expor-
tações brasileiras em julho e agosto 
foi menor do que no ano passado. 
Qual foi a manchete? Cai o saldo da 
balança comercial. Qual seria o ra-
zoável? Superávit da balança comer-
cial alcançou tanto, no acumulado 
do ano é tanto, e a previsão para o 
fim do ano é de tanto, R$ 10 bilhões 
abaixo do ano passado. E faz dife-
rença, no Brasil de hoje, sair de um 
saldo de R$ 55 bi para R$ 45 bi? 
Nenhuma. Tem falta de dólar aqui? 
Ao contrário. 

O senhor defende a redução das re-

servas internacionais?

Sim, já falei para vários presidentes 
do BC e ministros da Fazenda que 
temos que baixá-las. Tem econo-
mistas que alegam. O (Henrique) 
Meirelles dizia que US$ 100 bilhões 
de reservas era muito. Eu implorava 
para ele comprar (quando presiden-
te do BC, de 2003 a 2011), os ex-
portadores precisavam vender. Mas 

ele alegava que a taxa não podia 
cair muito, tinha que segurar. Co-
meçamos o governo em 2003 com 
uma taxa em torno de R$ 3,5. De-
fendi então a taxa de R$ 3; aí ela 
caiu para R$ 2, defendi os R$ 2; 
depois ela caiu para R$ 1,5. Agora 
a taxa passou de R$ 4 e é um demô-
nio. Mas R$ 4 era a taxa em agos-
to/setembro de 2002, com a pers-
pectiva de Lula ganhar a eleição.  
Se formos observar a taxa média 
ano a ano desde então, descontar 
a inflação, confirmaremos essa ten-

dência de se criar uma notícia ruim 
onde não é ruim. 

Voltando à atividade, qual conside-

ra ser a medida mais adequada para 

estimular o PIB no curto prazo?

Não há bala de prata. No meu perí-
odo no governo propus que a única 
solução para retomar a economia 
era via exportações porque o desem-
prego era alto e a perda de poder 

Vejo a infraestrutura 

com otimismo. Primeiro, 

porque tem profissionais 

competentes no 

Ministério. Segundo, 

porque não cria  

fatos políticos

aquisitivo no fim de 2002 era em 
torno de 15%, e não se consegue 
reativar o consumo sem ser inflacio-
nário. Hoje, entretanto, o desafio é 
outro e maior, porque os empregos 
que existem não casam com o perfil 
dos desempregados – esse é um mico 
não só aqui, mas nos Estados Unidos 
e em outros lugares – devido a pro-
blemas na formação educacional, a 
digitalização da economia. 

No setor industrial, a maioria 
hoje trabalha com capacidade ocio-
sa, despediu gente, mas tem capaci-
dade de retomar. Mas para isso tem 
que ter perspectiva, e essa passa 
pelo ânimo do consumidor. Muitas 
pessoas saíram do aperto e agora 
poderiam se endividar comprando 
bens e fazendo investimentos. Mas 
irão fazê-lo? Em resumo, acho que 
esse arejamento necessário no curto 
prazo viria de perspectivas de me-
lhora do mercado interno, do inves-
timento em infraestrutura, e talvez 
da exportação com a viabilização 
de alguma pré-atividade de acor-
dos, como com o México e o nego-
ciado com o Chile. Veja, no caso do 
mercado de carnes, os chilenos pas-
saram a exportar o produto deles, 
o que é vantajoso graças a acordos 
que proporcionam melhor acesso a 
mercados, e estão comprando nossa 
carne para consumo interno. Acho 
que algo similar ocorre no Peru, que 
também se beneficia da Aliança do 
Pacífico. Já estamos vendendo pro-
teínas para o México que não vendí-
amos, e aí tem mais oportunidades. 
Agora, assim como no esporte, se 
entrarmos em qualquer campo com 
a cara baixa, a chance de perder e 
não alcançar o objetivo é alta. Hoje 
vemos a população desanimada, e é 
preciso mudar. 
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Descerrar a cortina do futuro sem-
pre foi um desafio para a mente hu-
mana. Desafio milenar, que tem suas 
raízes no Antigo Egito com a leitura 
das cartas do tarô ou no exemplo 
do episódio bíblico da interpreta-
ção dos sonhos do faraó. Da Gré-
cia Antiga vem logo à lembrança o 
Oráculo de Delfos onde, no templo 
de Apolo, o Deus da Profecia, as sa-
cerdotisas, protagonistas das visões 
premonitórias, aspirando emana-
ções de águas termais e mascando 
folhas de louro, sofriam efeitos psi-
cossomáticos que lhes permitiam 
prever o futuro do consulente.

Do desafio de antecipar o futuro 
faz parte a quiromancia, cuja prática 
também remonta a tempos imemo-
riais na Índia e na China e se man-
tém viva, como elemento da cultu-
ra da nação cigana. Como herança 
vinda da África, o jogo dos búzios 
tornou-se peça central dos exercícios 
de predição, em todos os países da 
América onde a cana-de-açúcar mo-
bilizou o braço escravo.

O poder da Astrologia, fundada 
nas doze constelações conhecidas ao 
tempo da Antiguidade Clássica, pre-
tende, ao antecipar, orientar os desti-
nos de pessoas e povos. As conjunções 

cepção extrassensorial, através dos 
sonhos. Talvez esteja aí o encanto, 
o fascínio exercido nas mentes por 
essas práticas que pretendem ante-
cipar o futuro.

Quando se trata de fazer previ-
sões sobre o futuro em matéria de 
economia, sejam previsões indivi-
duais (micro) ou coletivas (macro), 
o exercício assume feição de ciência 
através de modelos matemáticos que 
buscam, numa aproximação da re-
alidade, verificar as transformações 
que podem vir a acontecer com o 
passar do tempo.

Provavelmente, o primeiro mode-
lo matemático de que se tem notícia 
é o Duopólio de Cournot, para mui-
tos o fundador das Ciências Econô-
micas por, em contraste com Adam 
Smith e demais economistas da esco-
la clássica inglesa do século XIX, ter 
inserido princípios matemáticos no 
trato da teoria econômica.1

Aqui, um parêntese. Diz-se que 
existe um duopólio quando duas em-
presas, A e B, oferecem o mesmo pro-
duto, diante de uma demanda com-
petitiva, porquanto difusa. A questão 
que se coloca, para uma e outra das 
duas empresas, consiste em determi-
nar a oferta que lhe permite auferir 

Os economistas e a  
antecipação do futuro

Julian Chacel

Diretor executivo da Câmara de Mediação e Arbitragem da FGV 

astrais representando um mosaico de 
símbolos que aponta para o que pode 
acontecer em nosso próprio planeta, 
individual ou coletivamente.

Contudo, todos esses métodos 
ou práticas que visam prever o fu-
turo têm algo de magia, um conteú-
do esotérico, quando não uma per-
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um lucro máximo. Como tem de levar 
em conta a demanda que existe para a 
outra empresa, deve fazer conjecturas, 
ou seja, antecipar comportamentos.

O importante, chegados a este 
ponto, é que as conjecturas estão 
presentes em todo e qualquer mo-
delo que envolve mais de um prota-
gonista. Diga-se de passagem que as 
conjecturas de Cournot, no modelo 
de duopólio, são até certo ponto in-
gênuas, porque consideram as ações 
da outra empresa como um dado e 
não levam em conta que essas po-
dem estar influenciadas pelas suas 
próprias ações.

Na mesma linha de pensamento 
de Cournot, embora com variantes, 
está o modelo de equilíbrio geral de 
Walras,2 apresentado no seu Elements 
d’economie politique pure, ou théorie 
de la richesse social. Walras propõe 
um sistema de equações que represen-
tam o mercado de bens ou produtos 
e o mercado de fatores de produto. 
Enquanto em Cournot a abordagem é 
mais econométrica, a solução de Wal-
ras é puramente matemática.

O sistema é de equilíbrio geral 
porque qualquer alteração de preços 
num desses dois mercados implica 
alteração correlata em todos os de-
mais preços. Em suma: a) a interde-
pendência entre todas as variáveis 
econômicas é suscetível de um tra-
tamento rigorosamente matemáti-
co; b) este mercado interdependente 
pode chegar ao equilíbrio geral e c) 
é a livre concorrência que conduz ao 
equilíbrio do mercado.

Nesses dois exemplos, os modelos 
são microeconômicos, em contraste 
com os modelos macroeconômicos, 
que são os que atualmente apresen-
tam maior interesse. A distinção é 
simples. No caso dos modelos mi-

croeconômicos há a intervenção 
dos agentes econômicos individual-
mente, ainda que a análise possa ser 
parcial, como em Cournot, ou geral, 
como em Walras.

É a partir da Teoria Geral do 
emprego, do juro e da moeda, pro-
posta por Keynes, que a distinção 
entre micro e macro se faz presente 
no pensamento econômico. A Teoria 
Geral traz consigo nova abordagem, 
ao considerar não mais o consumo 
de um indivíduo ou a oferta de uma 
empresa e, sim, o consumo em bloco 
e a oferta em bloco.

A noção de modelo geral ou par-
cial também se aplica aos modelos 
macroeconômicos. Será geral quan-
do focaliza a economia nacional 
como um todo; será parcial quando 
pretende representar um segmento, 
seja por exemplo, o setor industrial 
ou, o de serviços.

Essa categoria de modelos corres-
ponde a um conjunto de hipóteses 
explícitas permitindo estudar o com-
portamento de um sistema econômi-
co e, mais particularmente, prover o 

seu porvir.3 Definição muito próxi-
ma à de Malinvaud4 quando diz que 
“Um modelo consiste na representa-
ção formal de ideias ou de conheci-
mentos relativos a um fenômeno”.

Uma tipologia dos modelos
Os modelos podem ser descritivos 
ou empíricos e modelos analíticos. 
Os descritivos são conjuntos de 
equações simultâneas ajustadas so-
bre séries do passado, de modo intei-
ramente experimental. Apenas des-
crevem as reações do sistema sem, 
contudo, dar-lhes explicação. Em 
contraste, um modelo analítico tenta 
descrever seu funcionamento, identi-
ficando relações de causalidade.

Os modelos são ainda identifica-
dos como modelos de decisão e de 
simulação. A distinção repousa so-
bre a existência de variáveis de co-
mando. Essas variáveis são, entre as 
variáveis exógenas, as fixadas por 
um centro de decisão independen-
temente do modelo. Permitem um 
leque de possibilidades à escolha do 
centro de decisão. Quando a decisão 
independe a priori de uma função 
da avaliação das variáveis, como no 
caso de uma escolha política, o mo-
delo é dito de simulação.

Os modelos distinguem-se tam-
bém por serem estáticos ou dinâ-
micos. O modelo estático explica 
o equilíbrio alcançado num dado 
período em decorrência das carac-
terísticas desse período ou, ainda, o 
modelo compara duas situações de 
equilíbrio, o antes e o depois sem, 
contudo, descrever o processo de 
ajustamento das variáveis que con-
duz de uma situação a outra. Em 
contraste, um modelo dinâmico pre-
tende representar sequências através 

O sistema é de equilíbrio 

geral porque qualquer 

alteração de preços num 

desses dois mercados 

implica alteração  

correlata em todos os 

demais preços
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do tempo. Do ponto de vista formal 
tal modelo considera a existência de 
variáveis com tempos diferentes que 
incluem “decalagens”, ou diferenças 
de fase, assim como efeitos de reali-
mentação (feedback effect).

Por definição, um modelo repre-
sentativo da economia é um sistema 
constituído por conjunto de concep-
ções ou conjecturas e de relações, 
estas a seguir precisadas por estima-
ção. O modelo fornece resultados 
que são, na maioria dos casos, previ-
sões a seguir comparadas com as re-
alizações. Geralmente a comparação 
entre o previsto e a realidade leva a 
reformular o modelo de forma mais 
elaborada, a fim de melhorar sua ca-
pacidade de prover.

Em qualquer caso, os modelos 
macroeconômicos podem se resumir 
a um conjunto de relações e quase 
sempre é esse mesmo conjunto que 
denominamos modelo. As relações 
são expressas por equações que têm 
a seguinte natureza: equações de de-
finição, equações contábeis e equa-
ções funcionais. As de definição são 
as que fixam um conceito. As con-
tábeis fixam um marco numérico 
coerente e completo como na conta-
bilidade nacional e sua importância 
reside no fato que dão maior pre-
cisão e estabilidade ao modelo. As 
funcionais são o coração do modelo. 
Podem ser obtidas pela análise do 
sistema (restrições técnicas e institu-
cionais, notadamente) e, como caso 
geral, por estimação estatística.

Em sua maioria os modelos ma-
croeconômicos são modelos estatís-
ticos, que fazem intervir variáveis 
aleatórias, representativas de pro-
cessos mal conhecidos ou incertos 
por sua própria natureza. Contras-
tam com os modelos deterministas. 

Daí falar-se em restrições impostas 
pelo Estado, pelo resto do mundo 
ou setor externo ou, ainda, pelo 
“estado das artes”.

A representatividade dos 
modelos nas Ciências Sociais
Posto que um modelo é uma repre-
sentação, existe desde logo a ques-
tão do realismo. As representações 
individuais fazem parte da realidade 
social, o que dificulta a adequação 
de um modelo a essa realidade.

Um exemplo de tal dificuldade. 
Para descrever em termos macroe-
conômicos o comportamento dos 
assalariados é insuficiente levar em 
conta apenas o salário real. Como os 
consumidores, estão sujeitos à ilusão 
monetária e será preciso considerar, 
também, os salários nominais e os 
preços que constituem, em definitivo, 
elementos objetivos de informação. 
Melhorar o conhecimento de todos 
esses elementos não é tarefa trivial. 
O comportamento dos assalariados 
não é somente função da alta objetiva 

dos preços, mas, também, da maneira 
como eles, assalariados, encaram essa 
alta. Nessa representação da alta, os 
índices publicados (ainda que falsea-
dos) podem ter um papel importante, 
assim como a própria irregularidade 
do movimento de alta dos preços 
(fenômenos psicológicos de memo-
rização). Ademais, a análise das re-
presentações individuais se baseia na 
hipótese da “renda relativa”, ou seja, 
na ideia de que cada indivíduo avalia 
sua renda em função de sua posição 
relativa na escala de rendas. A partir 
dessa ilustração, é uma tarefa inglória 
tentar construir um modelo a partir 
de dados objetivos muito precisos e 
supondo uma concepção mecânica 
dos comportamentos. Em larga me-
dida tais comportamentos estão fun-
dados numa representação subjetiva 
da realidade.

Em conclusão, é ambíguo dizer que 
os modelos nas Ciências Sociais são 
uma representação da realidade. Se-
ria mais correto falar de percepções e 
representações. Que resultam de uma 
série infinita de percepções elementa-
res que interagem entre si. 

1Augustin Cournot (1801-1877). Matemático 
e filósofo, profundo conhecedor das teorias 
econômicas e do estudo das probabilidades, 
sua obra começa por um ensaio de economia 
matemática, Les recherches sur les príncipes ma-
tématiques de la théorie de la Richesse, que for-
maliza, graças a funções arbitrárias de análise, as 
leis das trocas e dos preços.

2Marie-Ésprit-Léon Walras da escola de Lausan-
ne e mentor de Vilfredo Pareto que o sucedeu 
na cátedra.

3Marc Guillaume, Modèles Économiques, Presse 
Universitaire de France, p. 16.

4Edmond Malinvaud, egresso da École Natio-
nale de la Statistique et de l’Administration 
Économique (ENSAE), é uma das figuras mais 
eminentes da econometria na França e seu livro 
Statistical methods in econometrics é considera-
do um clássico na matéria.

A Teoria Geral traz 

consigo nova abordagem, 

ao considerar não mais o 

consumo de um indivíduo 

ou a oferta de uma empresa 

e, sim, o consumo em bloco 

e a oferta em bloco
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O efeito Orloff, nome de uma vod-
ca, tornou-se popular na segunda 
metade da década de 80 para desig-
nar a “importação” pelo Brasil das 
políticas heterodoxas da Argentina. 
Eu sou você amanhã é o efeito Or-
loff. O título deste artigo seria uma 
mensagem do Macri avisando Bol-
sonaro de que ele poderá ser vítima 
do efeito Orloff.

Macri foi eleito presidente da Ar-
gentina em 2015, tomou posse em 
dezembro daquele ano e, segundo as 
pesquisas de opinião, será triturado 
nas eleições presidenciais deste mês, 
com a volta do peronismo ao poder, 
a ex-presidente Cristina Kirchner na 
vice-presidência e um Kirchner, sem 
parentesco com a mesma, na cabeça 
de chapa.

Macri, quando eleito, represen-
tou uma mudança de rumo num 
país que nos últimos cem anos so-
mente anda para trás. No início do 
século passado era um dos países 
mais ricos do mundo. Hoje anda 
no pelotão dos países emergentes, o 
novo jargão para países subdesen-
volvidos, e sempre mal das pernas. 
O país é rico em patologias: infla-
ção crônica, hiperinflação e crises 

Mudar este regime não é uma tare-
fa fácil, nem tampouco indolor.

Macri optou por uma estraté-
gia gradualista, tanto no ajuste fis-
cal quanto no combate à inflação. 
A justificativa para esta opção foi 
política, pois a estratégia de trata-
mento de choque poderia ser iden-
tificada com políticas de partidos 
de direita. Alegava-se, também, que 
não seria difícil financiar o déficit 
público por alguns anos.

O Banco Central argentino ado-
tou um sistema de metas de inflação 
que tinha como objetivo chegar a 
uma inflação de um dígito no final 
do mandato. Todavia, em 2016 o 
déficit primário ao invés de diminuir 
aumentou, e em 2017 ainda estava 
maior do que em 2015. A taxa de 
inflação em 2017 foi 25,7%, o do-
bro da estabelecida no programa de 
metas, de 12,5%. A Argentina conti-
nuou no regime de inflação crônica, 
com o problema fiscal não resolvido. 
Por que Macri fracassou? Porque 
não solucionou o problema fiscal, e 
mesmo a estratégia gradualista não 
foi implementada.

O Brasil, diferente da Argentina, 
não tem um regime de inflação crô-

Macri para Bolsonaro: 
eu sou você amanhã

Fernando de Holanda Barbosa

Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

das dívidas, pública e externa. Mas 
não somente em patologias, é tam-
bém um dos maiores laboratórios 
de políticas econômicas do plane-
ta. Todas já foram (parcialmente) 
tentadas e deram errado. Mas tem 
o seu lado bom: a carne, o vinho e 
o tango. E nunca apanhou de sete a 
um da Alemanha no futebol.

Afinal de contas o que deu er-
rado com Macri? Quando assumiu 
a presidência, a Argentina estava 
num regime de inflação crônica. A 
taxa de inflação no período 2011-
2013 teve uma média próxima de 
25% ao ano e em 2014 alcançou 
40%. O instituto de estatística da-
quele país não reportava os verda-
deiros índices de inflação, manipu-
lados por ordem da Presidência da 
República. No regime de inflação 
crônica o Banco Central financia o 
déficit público, o que significa di-
zer que havia um problema fiscal. 
Os preços administrados, como a 
energia elétrica, estavam desali-
nhados, com forte subsídio. A taxa 
de câmbio no mercado negro tinha 
um ágio de mais de 30%. Esses da-
dos revelam a patologia típica de 
um regime econômico populista. 
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nica, nem mercado negro de câm-
bio, nem tampouco manipulação na 
produção de estatísticas. O Brasil 
tem uma crise fiscal com o déficit 
público financiado por aumento da 
dívida pública. Como na Argentina 
a política de ajuste fiscal tem sido 
gradual, com a estratégia desenha-
da por Meirelles no governo Temer 
e seguida por Guedes no governo 
Bolsonaro. Esta estratégia consiste 
em atacar o problema estrutural do 
crescimento dos gastos do governo, 
com as emendas constitucionais do 
teto dos gastos e da reforma da Pre-
vidência. A retomada da economia 
ficou em segundo plano, exceto pela 
política monetária expansionista do 
Banco Central.

No curto prazo a redução dos 
gastos públicos é uma tarefa quase 
impossível, seja politicamente seja 
por impedimentos legais que não 
têm aprovação no Supremo Tribu-

nal Federal. A realidade impõe uma 
estratégia gradual para redução dos 
gastos públicos.

O Brasil há muito tempo tem uma 
carga tributária inferior ao tamanho 
do governo, medido pela participa-

ção dos gastos no produto interno 
bruto. Como no curto prazo não 
dá para reduzir os gastos só há um 
caminho: o aumento da carga tri-
butária. Esta opção encontra forte 
oposição de setores importantes da 
sociedade brasileira que se negam a 
enxergar o óbvio, como diria Nelson 
Rodrigues. A alternativa é aumentar 
a dívida pública, ir empurrando com 
a barriga, esperando que Deus seja 
brasileiro e que nenhum evento pro-
voque uma crise da dívida pública, 
com a debandada dos investidores 
dos títulos públicos.

Desde a Grande Recessão de 
2014-2016 a taxa de desemprego 
está elevada, em torno de 12%, e 
a economia, estagnada. A política 
econômica tem que ser criativa e en-
contrar mecanismos que coloquem 
a economia no pleno emprego. 
Caso contrário, teremos novamente 
o efeito Orloff.  

A Argentina continuou 

no regime de inflação 

crônica, com o problema 

fiscal não resolvido 

por Macri que também 

não implementou uma 

estratégia gradualista 

Assinaturas e renovações
conjunturaeconomica@fgv.br 
Rio de Janeiro: 
(21) 3799-6844

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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Trabalho não será mais necessaria-

mente sinônimo de emprego. Sem 

este, sem carteira assinada, sem em-

pregador contínuo, cada vez mais 

trabalhadores perderão o acesso ao 

regime geral de previdência social. 

Não seria um desafio caso se pou-

passe para o futuro, mas mundo 

afora não se faz isso de forma su-

ficiente ou adequada e o brasileiro 

aparece em pesquisas como aquele 

que menos poupa para a velhice. 

Está traçado um grave e preocu-

pante cenário de inseguridade so-

cial, que atrai crescente atenção 

no exterior, mas segue ignorado 

no (raro ou raso) debate político 

e econômico do Brasil – como se 

ignorar o problema fosse o atalho 

mais curto para o equacionar. 

Antes de tudo, é preciso ter pre-

sente que a revolução digital não 

se limita aos aspectos tecnológicos. 

Entre muitas outras mudanças eco-

nômicas e sociais, o mercado labo-

ral já experimenta transformações 

A (in)seguridade social do futuro

José Roberto Afonso
Pesquisador do FGV IBRE, professor do IDP e  

pós-doutorando da Universidade de Lisboa

Deborah Lopes d’Arcanchy França
Advogada, pesquisadora do IDP e UnB

que já impactam o financiamento 

da seguridade social e do gover-

no como um todo. Porque desde a 

primeira metade do século passado 

aquele custeio se sustentou em con-

tribuições sobre a folha salarial – 

um dos três pilares que sustentam 

a arrecadação tributária mundial, 

que definitivamente foi abalado. 

É um cenário que vai muito além 

do que a destruição de empregos 

formais pela automação e robôs. 

Não só se espera ter menos traba-

lho, quanto este nem sempre cor-

responderá a emprego. Surgiram 

novas formas de trabalho, mais 

flexíveis e acessíveis, sem horário e 

sem local fixo, contratados geral-

mente por tarefas, sem que neces-

sariamente se firme um contrato 

formal de emprego. 

A tecnologia digital promoveu 

mudanças perceptíveis na dinâmica 

laboral: novas oportunidades profis-

sionais surgiram em conjunto à efi-

ciência, à racionalização, à criação 
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de valor e à maximização do lucro 

(European Comission, 2018, p. 6). 

Por outro lado, essa mesma econo-

mia digital acarretou redução na 

contratação de trabalhadores jovens 

e submetidos a funções tradicionais 

(World Bank, 2019, p. 20). 

Muitas atribuições antes comu-

mente designadas a seres humanos 

estão sendo transferidas a robôs, em 

especial aqueles configurados com 

inteligência artificial, aponta o Ban-

co Mundial. De fato, a quantidade 

de utilização de robôs no mundo 

está aumentando em uma veloci-

dade surpreendente: até 2019, 1,4 

milhão de novos robôs industriais 

operarão, convertendo em um total 

de 2,6 milhões em âmbito mundial 

e, até 2025, tarefas desempenhadas 

por máquinas aumentarão de 29% 

para 50% (World Economic Forum, 

2018, p. viii). Significa que a robóti-

ca está substituindo o labor do tra-

balhador comum. Por outro lado, na 

China, por exemplo, a JD Finance, 

plataforma comercial líder do país, 

embora tenha extinguido a contrata-

ção de trabalhadores para ocuparem 

funções de empréstimos tradicio-

nais, criou 3 mil contratações de ge-

renciamento de riscos ou de análise 

de dados para a melhoria de algorit-

mos para empréstimos digitalizados 

(Word Bank, 2019, p. 20).

A Organização para a Coopera-

ção e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2018, p. 32) observou uma 

maior adesão dos trabalhadores 

às plataformas online nos últimos 

anos. Uma pesquisa online (Pesole, 

et al., 2018) envolvendo 15 países 

membros da União Europeia apon-

ta que 8% dos profissionais ativos 

trabalham em plataformas da web 

ao menos uma vez ao mês e 2% 

adotam plataformas como principal 

meio de obter renda.

Assim, natural que a Comissão 

Europeia (2018, p. 19) também 

afirme que a tecnologia e a globa-

lização, em conjunto, estão trans-

formando a natureza e a finalida-

de laboral, pois o tradicional, que 

antes era o trabalho realizado por 

um ser humano em tempo integral 

e remunerado a longo prazo, trans-

formou-se em trabalho humano 

flexível, muitas vezes sem período 

de tempo definido, periódico e em 

plataformas online.

Nas estatísticas do Fórum Eco-

nômico Mundial (2016), no Brasil 

42% dos trabalhadores brasileiros 

serão atingidos por essas mudanças. 

Até 2020, serão 2,1 milhões de vagas 

criadas, principalmente em áreas de 

computação, matemática, arquitetu-

ra e engenharia; contra 7,1 milhões 

de empregos que desaparecerão no 

mundo em decorrência de redundân-

cia, automação e desintermediação.

A dimensão das atividades labo-

rais que tendem a ser mais expos-

tas à automação (ver previsão de 

2016 a 2030 no gráfico 1) demons-

tra que o sistema de seguro tradi-

cional, baseado na uniformidade e 

na estabilidade, não consegue aco-

bertar efetivamente os trabalhos 

autônomos, trabalhos de salário 

informal (sem contratos escritos 

ou proteções) e trabalhos de baixa 

produtividade, que são a regra em 

países em desenvolvimento. Ainda 

há a questão da desigualdade de 

gênero que acomete mulheres tan-

to no ingresso no mercado laboral 

quanto no fornecimento do seguro 

social, assim como a dificuldade na 

contratação dos agricultores mi-

grantes da industrialização da agri-

cultura para os ambientes urbanos 

(World Bank Group, 2019).

Com novas tecnologias, opor-

tunidades de trabalho, maior qua-

lificação técnica, tarefas tenderão 

a ser desempenhadas na forma de 

projetos descontínuos, em vez de ati-

vidades contínuas de empregos. Os 

trabalhadores, cada vez mais, irão 

firmar contratos para empreitadas 

específicas no lugar da assinatura da 

carteira profissional.

Mesmo com tantas transforma-

ções ocorrendo de forma tão rápi-

da ao redor do mundo, as políticas 

atuais de seguridade social ainda 

estão associadas a contratos de em-

prego estável (IMF, 2018, p. 11). 

Os ajustes na política de proteção 

social devem ser, portanto, devida-

Muitas atribuições antes 

comumente designadas 

a seres humanos estão 

sendo transferidas a 

robôs, em especial 

aqueles configurados com 

inteligência artificial
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Fonte: McKinsey (2017). Disponível em: https://mck.co/2sTNKGL.

Gráfico 1 Percentual de trabalhos automatizados de 2016-30 
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mente realizados para efetivar a jus-

tiça distributiva.

Em realidade, a tecnologia digi-

tal não é o cerne da mudança no 

mercado de trabalho. Segundo a 

Comissão Europeia (2018, p. 7), 

existe o problema de muitas pesso-

as não conseguirem encontrar em-

prego ou ganhar satisfatoriamente 

para desfrutar de uma vida digna, 

e isso se dá por políticas públicas 

e instituições que facilitam a pre-

cariedade das condições de traba-

lho. Tradicionalmente, o desenvol-

vimento econômico está a par da 

formalização, refletindo no sistema 

de proteção social e regulamenta-

ção trabalhista. E o trabalho aco-

bertado atualmente é o tradicional, 

cujos programas de seguro social e 

regulamentos garantem um salário 

mínimo ou pagamento adiantado. 

Com as mudanças tecnológicas e, 

consequentemente, a natureza do 
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Fonte: Rutkowski (2018). Disponível em: <https://bit.ly/2QvV447>.
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Gráfico 2 Camadas da nova proteção social

trabalho, o padrão de exigência do 

trabalhador modifica o comporta-

mento dos empregadores, que pas-

sam a exigir benefícios do Estado 

(IMF, 2018, p. 11).

Organismos multilaterais, tais 

como o Fundo Monetário Inter-

nacional; o Fórum Econômico 

Mundial; a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico e a Comissão Europeia, 

recentemente, discutiram ou se pre-

ocuparam como as transformações 

laborais estão por impactar a segu-

ridade social. Eles convergiram que 

administrações públicas terão de 

mudar rápida e profundamente as 

suas políticas sociais e econômicas 

para serem condizentes com a nova 

realidade trazida e construída pela 

era digital.

O FMI (2018) sugere que a taxa 

de cobertura considere anéis de pro-

teção – ver gráfico 2. Para tanto, será 

necessário um novo contrato social. 

É natural a assunção de que se tem 

de repensar as escolhas passadas 

pois elas não são mais condizentes 

com o cenário atual, tampouco com 

o futuro. Apenas uma reformulação 

das políticas de financiamento social 

seria capaz de garantir segurança em 

uma economia globalizada e em cé-

lere desenvolvimento (Shafic, 2018).

Quando observados os dados 

empíricos, nota-se que são alarman-

tes. O diretor sênior do Banco Mun-

dial (IMF, 2018, p. 12) apontou que 

uma parcela significativa, de 80% 

de força de trabalho, não é aco-

bertada pela seguridade social, em 

escala mundial – felizmente, nesse 

quesito, ao menos hoje, a situação 

brasileira é bem diferente (porém, 

não deve se manter).

Para contornar o problema, a 

OCDE (2018, p. 24 et seq.) suge-

re a vinculação de direitos a tra-

balhadores autônomos em vez de 

relações de trabalho específicas; 

ou fazer o oposto e desvincular os 

benefícios das contribuições. Ao 

individualizar a seguridade social, 

foca-se o seguro para trabalhado-
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res individuais, e não por relação 

de contrato empregatício. No re-

gistro constariam todas as contri-

buições para a previdência realiza-

das pelos próprios trabalhadores, 

empregadores ou o próprio Estado 

de ofício.

Alternativa muito popular, inclu-

sive defendida pelo FMI (2018, p. 

12), passa pela oferta de um progra-

ma de rendimento mínimo, que re-

distribua dinheiro a famílias, cujos 

benefícios diminuam gradativamen-

te conforme a renda aumente. Tam-

bém poderia haver instituição de 

renda básica universal, com trans-

ferências monetárias incondicionais 

para todos, independentemente de 

renda. Uma solução intermediária, 

prossegue o FMI, seria o imposto de 

renda negativo, que forneceria re-

cursos para pessoas abaixo de certo 

nível de renda, com um limiar rela-

tivamente alto e a retirada gradual 

dos benefícios. Considerando que 

essa modalidade de imposto deve 

constar no ciclo de declaração, ele 

tenderia a ser pago anualmente.

Outra sugestão feita é a possibi-

lidade de uma menor garantia de 

rendimento mínimo suplementando 

por outros programas, a exemplo 

de abonos universais para crianças, 

bem como pensões sociais. O seu 

custo dependerá do tipo de benefí-

cio, escala de cobertura e do gráfico 

de distribuição de renda.

A OCDE (2018, p. 24 et seq.) 

e o Banco Mundial (2019, p. 106) 

são enfáticos quanto a tornar a 

seguridade social mais universal. 

Somente ao impulsionar que as 

finanças públicas acompanhem a 

revolução digital, reconhecendo a 

automação do trabalho e a adesão 

dos profissionais aos trabalhos in-

dependentes e fluidos, será possível 

repensar formas outras de proteção 

que não mediante a carteira assina-

da. Em tese, seria muito fácil ao 

Brasil caminhar nessa direção por 

seu desenho institucional, mas, na 

prática, a realidade é outra. 

Quando promulgou a Constitui-

ção em outubro de 1988, o Brasil 

fez uma reforma ousada de ampliar 

e universalizar a seguridade social 

e diversificar suas fontes de finan-

ciamento. O princípio geral parece 

que nunca foi colocado na prática, 

nem mesmo como políticas sociais 

de governos. No custeio, emenda 

constitucional voltou a vincular a 

contribuição sobre salários exclusi-

vamente ao custeio dos benefícios 

previdenciários. A desvinculação 

das receitas redirecionou o arrecada-

do com demais contribuições sociais 

para custeio dos servidores inativos 

e depois qualquer dotação fiscal, in-

clusive serviço da dívida.

Nem com o recente debate nacio-

nal da reforma previdenciária se ten-

tou resgatar o conceito de seguridade 

social. O foco das decisões foi exclu-

sivo na Previdência. Governo, parla-

mentares e acadêmicos sequer ten-

taram colocar no debate uma visão 

estratégica e harmônica das diferen-

tes ações públicas que compreendem 

a seguridade social, tendo monopo-

lizado toda a atenção ao acesso e ao 

pagamento de benefícios. Quanto 

mais rápido se adiantar o futuro e 

crescer o contingente de sem empre-

go e sem previdência, mais inevitável 

será debater e promover uma nova 

reforma, só que agora da seguridade 

social no país. 
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Em recente reportagem de Marta 

Watanabe, publicada no jornal Va-

lor Econômico de 22 de agosto úl-

timo, a questão da desoneração da 

folha de trabalho e a substituição 

por imposto sobre movimentação 

financeira voltou ao debate. No 

artigo, a jornalista expõe os resul-

tados de um artigo “Reforma tri-

butária: quando o velho se traveste 

de novo” recentemente publicado 

na revista Conjuntura Econômica 

de autoria do economista José Ro-

berto Afonso e outros autores. O 

artigo de Afonso e outros (2019)1 

traz algumas considerações sobre 

a substituição da tributação sobre 

a folha de pagamentos por um im-

posto sobre movimentações finan-

ceiras. As principais conclusões 

dos autores são as de que:

Essa substituição implicaria a 1. 

introdução de um imposto so-

bre movimentações financei-

ras com alíquota de 2,8%; e

Isso teria impacto gigantesco 2. 

sobre a carga tributária da 

agropecuária, da indústria 

extrativa mineral e dos seto-

res de serviços industriais de 

utilidade pública (eletricidade, 

abastecimento de água, coleta 

e tratamento de esgoto e cole-

ta de lixo urbano).

Com base em algumas simulações 

simples, as quais serão questionadas 

na sequência deste artigo, os auto-

res empregam esses resultados para 

colocar em xeque a proposta do go-

verno federal de criar um imposto 

único em substituição aos inúmeros 

impostos e contribuições que one-

ram a atividade econômica, incluin-

do a contribuição patronal ao INSS. 

Como apontado na reportagem do 

Valor, os autores destacam que: “Se 

com uma alíquota baixa a CP já tem 

o potencial de acentuar as atuais dis-

torções de nosso sistema tributário, 

o que ocorreria se substituíssemos 

todos os tributos por um imposto 

único incidente nas transações ban-

cárias? Não há outra palavra que 

não ‘desastre’ para designar isso”.

Quando as premissas  
destroem os resultados

Fernando Garcia de Freitas

Doutor em Economia pela USP. Foi professor da USP, PUC e 

EAESP FGV. É sócio-diretor da Ex Ante Consultoria Econômica

Ana Lelia Magnabosco
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Consultora da Ex Ante Consultoria Econômica
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ções do FGTS, do salário educação, 

do Incra, indenizações etc. 

Com relação à nova base de 

contribuição, que seriam as movi-

mentações financeiras em contas de 

depósito, o engano é para menos. A 

premissa de que a base de tributação 

seria a soma do valor da produção, 

com os salários e o consumo inter-

mediário das Contas Nacionais isen-

ta de tributação boa parte das pes-

soas físicas e da economia informal 

que efetivamente seriam tributadas, 

assim como desconsidera o conjunto 

das operações intersetoriais na eco-

nomia, tributando apenas a opera-

ção final e a soma do consumo inter-

mediário (e não cada operação nas 

cadeias produtivas). 

Alternativamente, essa base 

pode ser estimada diretamente 

observando os dados de arreca-

dação da antiga CPMF que pre-

valeceu até o início de 2008. A 

arrecadação desse imposto indica 

uma base de tributação que era de  

Vamos aos fatos mais contro-

versos do artigo. Na percepção dos 

autores, para substituir a contri-

buição patronal ao INSS seria ne-

cessário um imposto com alíquota 

de 2,8% incidente sobre movimen-

tações financeiras. Essa alíquota 

é resultado de uma conta simples, 

qual seja, a divisão (i) do valor a 

ser arrecadado para repor a con-

tribuição patronal do INSS que 

deixaria de existir por (ii) o valor 

da nova base de arrecadação. Os 

autores estimam que o valor a ser 

desonerado em toda a economia 

seria de R$ 363,598 bilhões, cifra 

retirada diretamente das Tabelas 

de Recursos e Usos das Contas Na-

cionais do Brasil de 2016, e que a 

base de tributação da movimenta-

ção financeira seria de R$ 13,092 

trilhões, uma estimativa construída 

com base na soma do valor da pro-

dução, com os salários e o consu-

mo intermediário com dados tam-

bém das Contas Nacionais. 

Problema: os dois valores estão 

equivocados e esse engano leva a 

uma alíquota de contribuição mui-

to maior do que aquela que efetiva-

mente seria necessária. E o desvio 

é grande porque, no numerador, o 

erro é para mais e no denominador, 

para menos. Com base nos dados 

efetivos de arrecadação do INSS 

publicados no Anuário da Previ-

dência Social, a arrecadação pa-

tronal ao INSS foi de R$ 184,013 

bilhões em 2016, quase metade do 

valor sugerido por Afonso e outros 

(2019). Isso ocorre porque no valor 

estimado pelos autores há, como 

eles mesmos admitem, as arrecada-

R$ 11,8 trilhões há mais de 10 

anos. Atualizada pela evolução 

das movimentações financeiras, 

temos uma base tributária que em 

2016 corresponderia a pelo menos  

R$ 24,272 trilhões, um valor 

85,4% maior que o utilizado por 

Afonso e outros (2019).2

Utilizando o valor correto a ser 

substituído e a base tributária mais 

abrangente, a alíquota de contri-

buição previdenciária seria de ape-

nas 0,76% e não os assustadores 

2,8%! Sozinha, essa diferença já 

descaracteriza o tom amedronta-

dor do artigo sobre um iminente 

apocalipse tributário no campo e 

na cidade. Mas é necessário consi-

derar também os enganos contidos 

na segunda conclusão dos auto-

res, a de que alguns setores teriam 

impactos gigantescos e sofreriam 

mais com a mudança. Para tratar 

esse ponto, vamos nos ater apenas 

ao setor agropecuário e vamos to-

mar como contraponto as estima-

tivas do estudo da CNS publicado 

também em 2019. 

Segundo Afonso e outros (2019), 

as contribuições patronais ao INSS 

da agropecuária teriam sido de  

R$ 7,072 bilhões e a base de con-

tribuição do novo imposto inci-

dente sobre a agropecuária seria de  

R$ 498,094 bilhões. Isso geraria 

uma arrecadação de R$ 13,834 bi-

lhões. Assim, a substituição da con-

tribuição patronal ao INSS por uma 

contribuição sobre movimentação 

financeira elevaria em assustadores 

95,6% a contribuição da agropecuá-

ria para o financiamento do Regime 

Geral da Previdência Social. 

Com base nos dados de 

arrecadação do INSS 

publicados no Anuário 

da Previdência Social, a 

arrecadação patronal ao 

INSS foi de R$ 184,013 

bilhões em 2016
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Novo engano! A contribuição 

patronal ao INSS da agropecuária 

foi de apenas R$ 3,285 bilhões em 

2016, ou seja, 46,5% daquela ale-

gada pelos autores do estudo. A di-

ferença dos R$ 3,285 bilhões para o 

valor de R$ 8,024 bilhões que apa-

rece nas Contas Nacionais foi cons-

tituída de contribuições dos empre-

gados, depósitos no FGTS, salário 

educação, contribuições ao Incra 

e contribuições previdenciárias de 

autônomos, microempreendedores 

e indenizações trabalhistas; todas 

contribuições que não estariam no 

alcance da substituição. As estima-

tivas de arrecadação sobre a movi-

mentação financeira da agropecuá-

ria feitas com base no estudo da 

CNS sobre desoneração da folha, 

por sua vez, é de R$ 4,695 bilhões, 

ou seja, um valor 66,1% menor que 

o apontado no estudo de Afonso e 

outros (2019). 

Note-se que nas estimativas mais 

calibradas de tributação sobre mo-

vimentação financeira, também se 

prevê um aumento imediato da tri-

butação sobre a agropecuária, mas 

esse aumento é de apenas R$ 1,410 

bilhão, valor que corresponde a 

20,9% dos assustadores R$ 6,762 

bilhões projetados no estudo de 

Afonso e outros (2019). A conclusão 

é simples: as premissas adotadas pe-

los autores novamente levam a exa-

geros e a conclusões enganosas que 

assustam o contribuinte. 

Um ponto que não é tratado pe-

los autores, mas que é fundamental 

na sustentação das propostas de de-

soneração da folha de pagamentos, 

diz respeito aos efeitos em cadeia 

sobre a economia. A tributação 

direta e imediata sobre a agrope-

cuária deve crescer um pouco, é 

certo, assim como deve ocorrer 

certo grau de cumulatividade. Mas 

e seu efeito sobre o custo final da 

agropecuária? Este também deve 

crescer nessa proporção? A res-

posta é negativa. Ao contrário, os 

custos da agropecuária devem cair. 

Isso porque a substituição da base 

de arrecadação do INSS deverá re-

duzir a tributação e os custos dos 

setores de serviços, os quais são 

intensivos em mão de obra (ponto 

que é admitido pelos autores). Isso 

tem um importante efeito sobre os 

preços dos setores altamente com-

petitivos de prestação de serviços e, 

portanto, sobre os custos de todas 

as atividades na economia. 

Em especial, o choque de redu-

ção de custos sobre o agronegócio 

deve ser grande, visto que estima-

tivas recentes feitas no estudo “Os 

serviços e o agronegócio no Bra-

A desoneração da folha 

iria reduzir os custos 

da agropecuária, como 

transportes de insumos 

e da safra, insumos 

industriais para o setor e 

outros, em cadeia

sil: diagnóstico dos problemas e 

propostas da CNS”, de janeiro de 

2019, indicam que 43,2% de toda 

a renda gerada pelo agronegócio 

brasileiro em 2016 veio de ativi-

dades de prestação de serviços. A 

desoneração da folha irá reduzir os 

custos com transporte de insumos 

e da safra, os custos com serviços 

técnicos da agropecuária, os cus-

tos de tecnologia da informação 

e os próprios custos com insumos 

industriais para a agropecuária. 

Essa queda de custos para o agri-

cultor e para o consumidor, brasi-

leiro ou estrangeiro, importa mais  

que o pequeno aumento da tribu-

tação direta provocado pela substi-

tuição tributária. 

O agricultor e o pecuarista bra-

sileiros podem ir dormir tranquilos 

esta noite. A substituição da con-

tribuição patronal por uma tribu-

tação sobre movimentação finan-

ceira vai beneficiar seu negócio. E 

o mesmo deve ocorrer com quase 

todas as atividades econômicas do 

país, inclusive a indústria de trans-

formação e os serviços industriais 

de utilidade pública. 

1Afonso, J.R., Castro, K.P., Monteiro, B.M. e Abreu, 
T.F.R. “Reforma tributária: quando o velho se tra-
veste de novo”, em Conjuntura Econômica, Fun-
dação Getulio Vargas, agosto de 2019.

2O estudo “A proposta da CNS de desoneração 
da folha de pagamentos”, de junho de 2019, 
parte de premissas semelhantes e chega a uma 
base de tributação e R$ 25,966 trilhões. Tam-
bém vale destacar que a base de tributação 
sobre movimentações financeiras que empre-
gamos neste artigo é muito próxima daquela 
empregada atualmente pela Receita Federal 
para estimar qual seria a alíquota de contribui-
ção necessária para substituir a contribuição ao 
PIS e a Cofins das empresas, a qual gera uma 
alíquota próxima 0,6%. 
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Mesmo sem uma definição sobre a 
reforma tributária defendida pelo 
Executivo – cujos arranjos renderam 
a saída do secretário da Fazenda do 
Ministério da Economia, Marcos Cin-
tra, defensor da criação de um impos-
to aos moldes da CPMF que acom-
panharia a desoneração da folha de 
pagamento –, o debate em torno das 
propostas apresentadas no Legislativo 
seguiu intenso em setembro, em busca 
de acordos sobre um texto que altere 
o atual sistema de impostos, um dos 
elementos que mais comprometem o 
ambiente de negócios e a produtivida-
de da economia brasileira. 

FGV IBRE e o jornal Folha de S. 
Paulo somaram-se a esse movimento 
provendo, na capital paulista, uma 
conversa com o deputado Aguinal-

do Ribeiro (PP-PB), relator da PEC 
45/2019, de autoria do deputado 
Baleia Rossi (MDB-SP). Participa-
ram Armando Castelar e Manoel 
Pires, respectivamente pesquisador 
associado e coordenador da Econo-
mia Aplicada do IBRE, e o repórter 
da Folha Eduardo Cucolo.

No evento, Ribeiro apresentou as 
principais linhas da PEC e ressaltou a 
importância de uma reforma que sim-
plifique o pagamento de impostos e 
combata a cumulatividade e a regres-
sividade do atual sistema. “Enquanto 
a média mundial de horas que empre-
sas dedicam à compliance é de 200, 
aqui são 1.958”, comparou, citando 
dados do Banco Mundial. A PEC 45 
– que consolida a proposta do Centro 
de Cidadania Fiscal (CCiF), encabeça-

Em marcha
Debates sobre reforma tributária avançam em setembro, mesmo sem 
anúncio da proposta oficial do governo

Solange Monteiro, de São Paulo

do pelo economista Bernard Appy – 
prevê a unificação de cinco impostos 
nos três níveis de governo (IPI, PIS, 
Cofins, ICMS e ISS), com uma alí-
quota nacional única. A ideia é esta-
belecer dois anos de teste e mais oito 
de transição até a completa aplicação 
do IBS, nome do novo imposto. Ri-
beiro rebateu críticas sobre uma pos-
sível perda de autonomia federativa 
de estados e municípios, ressaltando 
que, pelo projeto, parte da alíquota 
será gerenciável por esfera de gover-
no. “Para aumentá-la ou reduzi-la, 
entretanto, será preciso discutir com 
o Legislativo, dando clareza de quan-
to se paga e qual retorno se espera”, 
diz. Ribeiro ressaltou que, na atual 
guerra fiscal em torno do ICMS, as 
desonerações oferecidas pelos gover-

O BRASIL
EM REFORMAS

Série FGV IBRE - Folha de S. Paulo
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nos para atrair empresas não apresen-
tam contrapartidas. “Governadores 
dizem usar a isenção para comprar 
geração de emprego, mas não cobram 
depois”, afirmou. “Se quiserem conti-
nuar com essa prática, a PEC permi-
te, mas sem a isenção. O governador 
terá que colocar essa medida no orça-
mento, votar na assembleia e debater 
com a sociedade”, disse, reforçando 
o diagnóstico de desgaste da guerra 
fiscal como instrumento para miti-
gar desigualdades regionais. “Se até 
São Paulo, que concentra o consumo 
do país, aderiu, isso passa a ser tema 
vencido para todos os governadores”, 
afirmou, defendendo que essa situa-
ção contribui para um ambiente pro-
pício à aprovação da reforma. 

Manoel Pires considerou que a 
PEC 45 tem potencial para melhorar 
o efeito distributivo da arrecadação de 
impostos, ao focar o consumo e equi-
librar a incidência entre setores. Res-
saltou, entretanto, alguns desafios a se 
enfrentar, como reduzir a tensão com 
relação à conformidade de normas 
acessórias – grande problema de em-
presas junto ao fisco. Especialmente, 
apontou a necessidade de dar celerida-
de ao processamento de créditos tribu-
tários, essencial para o bom funciona-
mento de um imposto nos moldes do 
IVA. “Na experiência internacional, 
vemos que essa devolução acontece 
rapidamente, em menos de um mês. 
No Brasil, entretanto, chega a demo-
rar dois, três anos”, afirmou. 

Pires também defendeu a proposta 
da PEC 45 de extinguir regimes espe-
ciais como o da zona franca – que, 
lembrou Ribeiro, implica custos de 
R$ 25 bilhões por ano – ressaltando 
que o modelo brasileiro vai de en-
contro à prática internacional, onde 
existem zonas de exportação ao in-

vés de importação. “Levantamentos 
já apontaram que, no caso da região 
de Manaus, sairia muito mais bara-
to para o governo um programa de 
distribuição de renda do que essa re-
núncia e o custo para a produtividade 
que ela implica”, afirmou. Opinião 
corroborada por Armando Castelar. 
“É sempre melhor focalizar. O mes-
mo acontece com políticas como a da 
cesta básica: se o interesse é permitir 
que pessoas de baixa renda comam 
bem, melhor ajudá-las diretamente do 
que manter uma política que também 
beneficia quem pode comprá-la”, dis-
se, citando ainda o Simples. “O siste-
ma parte do princípio que o custo da 
burocracia não se reduz proporcio-
nalmente ao tamanho das empresas, 
mas pela classificação que temos, as 
pequenas empresas incluídas no pro-
grama são grandes se comparadas ao 
padrão internacional”, avaliou. 

Castelar elogiou a confluência de 
apoios que hoje se verifica em torno 
da reforma. “A mudança do sistema 
tributário é nosso Brexit: em geral reu-
nimos ampla maioria, mas, na hora de 

se discutir como será implementada, 
a discordância é geral”, comparou. 
Sentimento compartilhado pelo ex-
ministro Luiz Fernando Furlan (ver p. 
12). Com base nas experiências pas-
sadas, o economista do IBRE avaliou 
que seria importante que a tramitação 
de uma das reformas à mesa evoluís-
se ainda este ano – “pois a partir do 
segundo ano de governo começam a 
surgir outros interesses que criam di-
ficuldade” – e avaliou como positiva 
a participação da equipe do CCiF no 
novo grupo de trabalho criado pelo 
Ministério da Economia para discutir 
a reforma, pese o avançado do ano. 
Castelar considera que se a proposta 
do governo se mantiver circunscrita à 
unificação de impostos federais será 
negativo, “por não resolver a tributa-
ção do consumo, que hoje é o princi-
pal”. Em contrapartida, alertou que 
a ideia de incluir medidas focadas na 
desoneração em folha – como a pro-
posta de Cintra, de uma nova CPMF 
–, seria arriscar o avanço da reforma. 
“Podemos e devemos buscar meca-
nismos de desoneração, até porque 
precisamos reduzir a informalidade 
no mercado de trabalho. Mas tentar 
colocar tudo numa só PEC é caminho 
para não deixá-la acontecer”, disse. 

O relator da PEC 45 defendeu 
como alternativa para reduzir o cus-
to do trabalho formal no Brasil uma 
desoneração por faixa de renda – no 
caso, para contratação de trabalhado-
res que ganhem até 1,5 salário mínimo, 
que poderia fazer parte do parecer da 
reforma. Pires, por sua vez, citou uma 
reformulação do sistema de tributação 
direta em troca da folha de pagamen-
tos. “É uma agenda pesada, que vale a 
pena ser feita. Mas minha impressão 
é de que colocar esse tema na PEC 45 
irá inviabilizá-la”, concluiu.  

Medidas para desonerar 

a folha devem tramitar 

fora da PEC da reforma 

tributária. Assim, mitiga-

se o risco de travar sua 

aprovação, defendem os 

economistas do IBRE
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Com alguma melhora da atividade 
doméstica de um lado, uma piora 
do cenário externo de outro, e a tra-
mitação da reforma da Previdência 
no meio, o Brasil fecha mais um tri-
mestre traçando o balanço da eco-
nomia no primeiro ano de governo 
do presidente Jair Bolsonaro. De 
acordo às projeções registradas no 
Boletim Macro IBRE de setembro, 
2019 fechará com uma expansão 
do PIB em 1,1%. É uma previsão 
mais otimista do que a observada 
no último relatório de mercado do 
Focus em setembro, com 0,87%; 
no relatório trimestral de inflação 
do Banco Central (0,9%); e mesmo 
no próprio Ministério da Econo-
mia (0,85%). “Não significa que 
estamos bem, mas buscamos uma 

visão cautelosa, separando o que é 
choque do que é estrutural”, afir-
mou Silvia Matos, coordenadora 
do Boletim, em seminário promovi-
do pelo FGV IBRE em parceria com 
o jornal O Estado de S. Paulo na 
capital paulista, com a participação 
de Silvia Araújo e Celso Ming, res-
pectivamente editora executiva do 
Broadcast e colunista do jornal.

No grupo dos choques, Silvia 
recordou o comportamento da in-
dústria extrativa nos dois primeiros 
trimestres do ano, afetado principal-
mente pelo rompimento da barra-
gem da Vale em Brumadinho (MG). 
Também destacou o efeito da crise 
argentina – que, segundo cálculos 
das pesquisadoras do FGV IBRE Lu-
ana Miranda e Mayara Santiago, de-

verão restar meio ponto percentual 
do PIB brasileiro este ano. “Ao eli-
minar esses efeitos, percebemos uma 
melhora da economia, com retoma-
da gradual da confiança em todos os 
setores – excetuando a indústria –, 
uma retomada da construção civil, e 
o crescimento lento, mas contínuo, 
do setor de serviços”, afirmou. O 
consumo das famílias se manterá 
como motor da atividade, lembrou 
Silvia, expandindo-se em torno de 
2% este ano. O dobro esperado para 
o agregado do PIB, “movimento que 
acontece desde de 2017, na mesma 
magnitude”, completa. Para o inves-
timento, o IBRE estima um cresci-
mento de 2%, já excluído o efeito de 
importação de plataformas em anos 
anteriores.

Contagem regressiva
Fim do terceiro trimestre acentua expectativas sobre 
que reformas e nível de atividade marcarão o ano

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Foto: Helvio Romero/Estadão
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Silvia alertou que a incerteza eco-
nômica ainda é alta, o que leva uma 
estimativa de PIB para 2020 de 1,8% 
– sendo, desta vez, mais pessimista 
que a média do mercado. Entre os 
fatores apontados pela economista 
estão a perda, desde 2015, da capa-
cidade de consumo do governo para 
estimular a atividade, e a queda len-
ta da taxa de desemprego, com piora 
na evolução da renda das famílias, 
especialmente em função do aumen-
to da informalidade. Silvia lembrou 
que a queda da formalidade no mer-
cado de trabalho não só é negativa 
para a renda das famílias como afeta 
a produtividade da economia. Pelos 
cálculos do IBRE, a produtividade 
por hora trabalhada calculada tri-
mestre contra trimestre do ano ante-
rior caiu 1,7% no segundo trimestre 
de 2019. No primeiro trimestre, já 
havia registrado queda de 1,2% na 
mesma comparação.

A inflação continua sendo o lado 
benigno na atual conjuntura. Silvia 
destacou que, mesmo com a elevação 
do IPCA prevista para 2020 – para 
4%, contra 3,5% este ano –, são va-
riações concentradas especialmente 
nos grupos livres ex-alimentação, 
que não afetam o núcleo da inflação. 
“Nossos desafios continuam sendo 
fiscais e, para mudar a trajetória de 
gastos, necessitamos avançar nas re-
formas estruturais”, afirmou.

Na avaliação de Samuel Pessôa, 
pesquisador associado do FGV IBRE, 
mesmo sem conseguir dinamizar a 
economia, o crescimento estimado em 
torno de 1% para 2019, pelo terceiro 
ano consecutivo, já apresenta mudan-
ças qualitativas em relação aos anos 
anteriores. “Sem os choques mencio-
nados por Silvia, já estaríamos cres-
cendo em torno dos 2%”, afirmou. O 

otimismo de Pessôa, entretanto, para 
por aí. “Para crescer mais, precisaría-
mos de uma recuperação muito mais 
intensa do investimento. Precisamos 
que o nível de incerteza diminua e 
haja um horizonte de planejamento 
maior”, disse.

No evento em São Paulo, Brau-
lio Borges, também pesquisador as-
sociado do FGV IBRE, avaliou que 
o mix de política econômica usado 
até agora tampouco tem colabora-
do para uma reação da atividade no 
curto prazo. Para ele, dada a falta de 
margem para a política fiscal, resta 
à política monetária abraçar a tarefa 
de mitigar a ociosidade da econo-
mia. Borges ressaltou a importância 
de se agilizar medidas que reduzam 
o hiato no PIB que, afirmou, impac-
ta não só o curto prazo como traz 
consequências mais persistentes no 
tempo. “Quando se levanta o debate 
sobre histerese – o ciclo afetando a 
tendência –, vemos que por mais que 
façamos boas reformas no ambiente 
de negócios, busquemos a susten-
tabilidade fiscal, se levarmos muito 

tempo para resolver o curto prazo, 
todo esse esforço pode atuar como 
contrarreforma”, afirmou, citando 
como exemplo a fuga de cérebros. 
Para Borges, a Selic já deveria estar 
mais perto dos 4%, “e a boa novida-
de é que existe espaço para que isso 
aconteça nos próximos meses”.

O lado externo
Para os economistas do IBRE, a fren-
te de maior risco para o crescimento 
até o final do ano se concentra nos si-
nais de desaceleração do crescimento 
global – destacando-se o desenrolar 
do panorama argentino com a pro-
ximidade das eleições presidenciais. 
No seminário com o Estadão, Livio 
Ribeiro reforçou que a situação ar-
gentina se torna um agravante do ce-
nário de menor crescimento global. 
“O país pode não ser relevante para 
quase ninguém, mas para gente é”, 
disse, lembrando do encadeamento 
produtivo crescente entre ambos os 
países, que vai além do setor auto-
motivo. “E se hoje alguém disser sa-
ber aonde a Argentina irá parar, está 
sendo intelectualmente desonesto.”

Já no Seminário de Análise Con-
juntural promovido pelo FGV IBRE 
no Rio, José Júlio Senna, chefe do 
Centro de Estudos Monetários do 
FGV IBRE, recorreu sobre os riscos 
envolvidos nas decisões dos bancos 
centrais no mundo frente à atual de-
saceleração, cujo contexto envolve 
uma deficiência de demanda como 
a apontada por Larry Summers em 
2013, quando retomou a tese da es-
tagnação secular. Senna lembrou que 
essa deficiência passou a dar sinais 
antes mesmo da crise financeira, 
colaborando para o cenário de au-
mento de dívida pública. “A queda 

Desaceleração da 

economia global e 

situação argentina pós-

eleições são fontes de 

preocupação para os 

analistas que projetam o 

PIB de 2019
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de juros observada naquele momen-
to incentivou o crédito, o nível de 
alavancagem subiu, os preços dos 
ativos também, e a crise demandou 
socorro dos governos, ampliando 
o endividamento para um patamar 
que não retrocedeu”, descreveu. 

Senna ressaltou, sob esse qua-
dro, a pouca efetividade de políticas 
de estímulo por juro neutro baixo. 
“Não tem nada de animador per-
ceber a insistência de bancos cen-
trais em usar instrumentos que não 
chegam à causa do problema, nem 
de buscarem solução estimulando 
crédito, pois foi essa rápida expan-
são que nos levou à crise financeira 
mundial”, disse. O economista ainda 
alertou que esse contexto abre cami-
nho para o financiamento monetário 
de déficit público (dinheiro de heli-
cóptero), que também suscita riscos 
para a credibilidade dos BCs. 

Fator político
Outro elemento que nubla as pro-
jeções é o caminho das reformas. 
Pessôa ressalta que a discussão de 
uma reforma tributária – até o fim 
do governo, sem o anúncio da pro-
posta oficial do governo – amplia 
incerteza do investidor, que preci-
sa de previsibilidade sobre quais as 
regras do jogo futuras para tomar 
suas decisões. 

A isso se soma um ambiente po-
lítico ainda novo, no qual o presi-
dente optou por abandonar, total 
ou parcialmente, o livro texto do 
presidencialismo de coalizão, sem 
ainda previsão sobre os resultados 
dessa estratégia. No evento de São 
Paulo, o cientista político Fernando 
Limongi, da FGV EESP, afirmou que 
o balanço da agenda legislativa do 

governo Bolsonaro até o terceiro tri-
mestre indica baixa eficácia. De 14 
projetos de lei, um foi aprovado – 
“algo dentro da média”, avaliou. De 
11 medidas provisórias editadas, en-
tretanto, sete caducaram. “O gover-
no até agora tem pecado pela falta 
de acompanhamento para que suas 
propostas sejam aprovadas”, disse 
Limongi. Para o cientista político, a 
visão de que Bolsonaro poderá su-
perar o presidencialismo de coalizão 
é falsa, defendendo o imperativo de 
união para governar. “O sistema é, 
acima de tudo, presidencialista. É ele 
quem tem o poder, quem organiza a 
estruturação do mundo político, e 
por isso é impossível pensar que o 
Legislativo terá uma agenda própria 
que vai se contrapor à agenda do 
presidente”, afirmou.

Armando Castelar, coordena-
dor de Economia Aplicada do FGV 
IBRE, contrapôs a análise de Limon-
gi, defendendo que, sob sua leitura, 
“o presidencialismo de coalizão foi 
um fracasso, gerou um crescimento 
pífio em seus 30 anos de existência 

e não está fazendo falta”, definiu, 
apontando a possibilidade de que 
novos arranjos sejam mais virtuosos 
no encaminhamento da agenda de 
reformas. Castelar também mode-
rou as nuances mais pessimistas das 
análises, ressaltando que o pano de 
fundo do país hoje é sensivelmente 
diferente ao que os brasileiros estão 
acostumados, citando a atual preo-
cupação com a contenção de gastos 
públicos, inflação e juros baixos e 
contas externas em ordem. “O Brasil 
é melhor hoje”, declarou, ressaltan-
do, entretanto, a tarefa ainda pen-
dente de tirar o país do baixo cres-
cimento. “Não está claro por que 
crescemos pouco, mas temos que 
evitar vícios do passado, como achar 
que a solução é aumentar o gasto do 
governo”, afirmou.

Carlos Melo, cientista político do 
Insper, convidado do seminário no 
Rio, contrapôs parte desse otimismo 
de Castelar, destacando que parte 
do desafio político vivido hoje pelo 
país contém ingredientes complexos, 
com paralelos no restante do mun-
do: uma crise de lideranças (ver p. 
37), sob um cenário de transforma-
ções marcantes no mundo do traba-
lho. “A digitalização da economia e 
a chamada uberização das relações 
de trabalho é, para os mais otimis-
tas, um caminho para reduzir custos 
e levar a um futuro. Mas a transição 
é custosa e complicada, pois políti-
cas públicas até agora não mitiga-
ram seus efeitos”, descreveu. “Sob 
esse contexto, em que a sociedade 
pede respostas que ainda não há, a 
saída mais fácil é a fuga para o pas-
sado, numa utopia regressiva cujo 
resultado é o populismo”, afirmou, 
de cujas consequências ainda não se 
viu o horizonte.  

Empresários dependem 

de previsibilidade quanto  

ao horizonte das 

reformas, especialmente  

a tributária, para 

tomar suas decisões de 

investimento
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amplo — passou a ser compreendida 
como uma atividade deplorável. Cada 
indivíduo passou a se preocupar ex-
clusivamente com seu sucesso pessoal, 
numa carreira de altíssimos e acele-
rados ganhos no mercado financeiro, 
por exemplo. A riqueza e o consumo 
ganharam status e apelo irresistíveis. 

Sobretudo após a extraordiná-
ria geração de líderes das décadas 
1980-1990 — Reagan e Thatcher, 
já citados, mas também Mikhail 
Gorbatchov, Helmut Kohl, François 
Mitterrand, Felipe Gonzáles, Mário 
Soares, João Paulo II — a qualidade 
da liderança começa a declinar.

Em paralelo, temos a transforma-
ção tecnológica — a já chamada 4ª 
Revolução cujas raízes estão, talvez, 
no pós-guerra, descrito magistralmen-
te pelo historiador inglês Tony Judt. 
E junto com ela vêm um turbilhão de 
consequências: novos e extraordiná-
rios meios de comunicação, integração 
de economias, a globalização, socie-
dade e culturas igualmente integradas. 
Mas também uma brutal transforma-
ção no mundo do trabalho e seus efei-

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Vive-se um 
círculo vicioso”

Carlos Melo

Cientista político do InsperFo
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Limites fiscais, porém, estabele-
ceram se não o fim pelo menos uma 
enorme mudança desse quadro. Go-
vernos como os de Ronald Reagan 
(EUA) e Margareth Thatcher (Ingla-
terra) entenderam ser necessário soltar 
a sociedade dessas amarras fiscais, que 
prendiam a criatividade e a inventivi-
dade de indivíduos e empresas, com 
incentivos para empreender — sobre-
tudo, em tecnologia —, acreditando 
que a ousadia privada pudesse, ao 
final, trazer ganhos públicos. É mar-
cante do processo uma frase atribuída 
à senhora Thatcher que dizia mais ou 
menos que “esse negócio de sociedade 
não existe; o que existe são os indiví-
duos e suas famílias”. Trata-se de uma 
profunda transformação de mentali-
dade que, no longo prazo, sim, estabe-
leceu um período de enorme desenvol-
vimento econômico, mas que também 
afastou os indivíduos desse “negócio 
chamado sociedade”. Valorizou-se a 
ação individual sem considerar even-
tuais efeitos coletivos. Aos poucos, 
para boa parte das pessoas, a política 
— desconectada de seu sentido mais 

Conjuntura Econômica — No Se-

minário de Análise Conjuntural, 

promovido pelo FGV IBRE no Rio, 

o senhor mencionou que o mundo 

hoje carece de líderes políticos de 

qualidade. Considera que o viés po-

pulista de se fazer política seja cau-

sa ou efeito desse processo?

Crise de liderança e o populismo 
são, ao meu ver, mais efeitos de um 
fenômeno maior do que causas que 
se influenciam e se confundem mu-
tuamente. Para discuti-los é neces-
sário, ainda que brevemente, olhar 
para a história das últimas décadas 
como um processo dinâmico. 

Mais ou menos entre 1945 e 1975 
o mundo ocidental viveu um esplendor 
democrático e social — mesmo países 
em que ditaduras foram estabelecidas, 
como o Brasil, se reivindicaram da 
“democracia”. Nos casos dos Estados 
Unidos e da Europa se viveu mesmo 
uma época de ouro, com expansão da 
democracia, crescimento econômico, 
distribuição de renda e bem-estar so-
cial. “A classe operária foi ao paraí-
so”, com o Welfare State.  
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autoritária e, em alguns países, por 
regimes tiranos. Trata-se daquilo que 
o alemão Yascha Mounk chamou em 
seu livro, O povo contra a democra-
cia, de uma “democracia iliberal”.

Assim, o populismo é muito mais 
que um viés e não se dá como efeito 
apenas da crise de liderança. Trata-se 
de um processo de múltiplos fatores 
que nos trouxeram até aqui, e que 
mais cedo ou mais tarde será possivel-
mente superado. Mas sem que saiba-
mos, ainda, quando e como. Provavel-
mente, não se fará sem a emergência 

de um novo quadro de lideranças 
políticas capazes de compreender as 
circunstâncias em que se vive, cons-
truir um bom diagnóstico a respeito, 
comunicar, articular e persuadir uma 
parte da população que hoje vai às ur-
nas com ressentimento. De modo que, 
ultrapassadas quase quatro décadas, o 
mundo torna a perceber que “esse ne-
gócio de sociedade” existe, sim. E que 
a política é imprescindível.      

tos sociais: a obsolescência de várias 
profissões, o desemprego, a queda de 
renda da classe média, a precarização 
de tarefas — a chamada uberização. 

Qual o resultado dessa fusão?

Estamos numa fase de interregno, 
com custos de transição incalculáveis 
ao mesmo tempo em que se dá o esva-
ziamento e o colapso de uma série de 
políticas públicas. A incapacidade de 
vislumbrar o futuro — como apontou 
meu colega Sérgio Abranches — esta-
belece uma “era do imprevisto”, com 
insegurança e medo, descrédito em re-
lação ao sistema político. Ao mesmo 
tempo em que o mundo paradoxal-
mente parece clamar da mesma políti-
ca — que perdeu status e respeito — as 
saídas desse período de incerteza. Mas 
elas não são fáceis nem visíveis; vive-se 
a sensação do labirinto. 

Políticos populistas emergem nes-
se contexto; proclamam ser possível 
bater em retirada desse inferno. Mas 
se voltam em direção ao passado, 
como propondo “utopias regres-
sivas”, impossíveis: eis o “Make 
America Great Again” — ou nos 
correspondentes nacionais, o incom-
preensível bolsonarista (em inglês) 
“Make Brazil Great Again” (sic) ou 
o lulista “o Brasil feliz de novo”. 

O populismo encontra, assim, ter-
reno fértil para questionar os prin-
cípios mais básicos da democracia 
liberal: as instituições, como o Par-
lamento ou a Justiça, os direitos hu-
manos, o meio ambiente, a tolerância 
política e religiosa, as novas formas 
de sociabilidade e de família; contes-
tação à  ciência e ao próprio iluminis-
mo. Ele se processa num ambiente 
democrático, sim, apenas porque a 
população vota e a maioria elege, mas 
se manifesta de uma forma reativa e 

Em sua opinião, qual o ponto mais 

sensível para a sociedade quando 

avalia o governo Bolsonaro?  

O governo Bolsonaro é resultado de 
todo esse processo mais amplo que 
tem se dado no planeta, mas também 
das peculiaridades e dos erros bra-
sileiros. Um processo de desacertos 
e mal-estar políticos causado pela 
intensa polarização entre petistas e 
tucanos, que, por assim, dizer, cons-
truíram a “marcha brasileira para a 
insensatez”. Demonstrei isto num 
ensaio que escrevi no final do ano 
passado, publicado numa coletânea 
da Companhia das Letras, em janeiro 
(Democracia em risco?). Seu ponto 
mais sensível, portanto, é a quali-
dade de sua liderança política, inca-
pacidade de compreender o mundo, 
reproduzindo e estimulando o obscu-
rantismo, e apelando à desinstitucio-
nalização da democracia liberal. Pro-
curando, de algum modo, aparelhar 
para si órgãos de Estado, como o Mi-
nistério Público, a Justiça, a Polícia 
Federal e as Forças Armadas.

É evidente que num ambiente 
como este, um país que desesperada-
mente necessita de desenvolvimento 
econômico para resolver seu brutal 
desequilíbrio fiscal e mitigar os efei-
tos da transformação tecnológica e 
econômica terá dificuldades em fa-
zer e atrair investimentos necessários 
nas mais diversas áreas. A incapaci-
dade de retomar o desenvolvimento 
— ou a morosidade dessa retomada 
— agrava o mal-estar, o ressentimen-
to da população com os políticos e a 
busca por soluções populistas e auto-
ritárias, tão simplistas quanto enga-
nosas. Vive-se um círculo vicioso.

Fatos recentes apontam que o pre-

sidente demonstra pouca preocu-

Estamos numa fase 

de interregno, com 

custos de transição 

incalculáveis ao mesmo 

tempo em que se  

dá o colapso de  

políticas públicas
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pação em fortalecer seu partido. 

Especula-se que um número consi-

derável de parlamentares já cogitou 

deixar o PSL, ao que se somam casos 

como o de Flávio Bolsonaro, no Rio 

de Janeiro, e a ameaça do próprio 

presidente em deixar a legenda. 

Como interpretar essa escolha e 

quais implicações poderá trazer nas 

próximas eleições?

Os fenômenos descritos acima aca-
bam tendo esse efeito: a crise e a nega-
ção dos partidos tradicionais trazem 
à cena, neste primeiro momento pelo 
menos, arremedos de organizações 
políticas e partidárias. Antes, fruto da 
confusão mais geral do que alternati-
va de esclarecimento e saneamento do 
ambiente político. O discurso políti-
co clama por “novos movimentos” e 
por uma “nova política”, mas a prá-
tica, para além dos clichês, não sabe 
como superar o problema. Não há 
propriamente o novo, mas a inclusão 
de setores antigos antes despojados de 
capacidade de influência e poder. As-
sume-se a renovação na verdade como 
um pastiche de rebeliões de outros pa-
íses — o bolsonarismo como pastiche 
do trumpismo. Mas o fato que se re-
vela é mesmo um movimento de “som 
e fúria significando nada”, como na 
fantástica frase de Shakespeare. 

Jair Bolsonaro é isto: não tem pre-
ocupação com partidos, menos ainda 
com o seu. Embora já existisse como 
legenda, antes de Bolsonaro o PSL era 
irrelevante. Deu-se à sua candidatura e 
dos seus seguidores como arranjo elei-
toral de última hora, sem preocupação 
política ou programática. Como o pre-
sidente se baseia no ressentimento e no 
senso comum do chamado “homem 
comum”, envolvido num emaranhado 
do clichês e ideias-força conservadoras 
e reativas nos costumes, reacionárias, 

propensas ao uso da força e da inti-
midação como instrumento de ação 
política. Nesse sentido, o governador 
Wilson Witzel e Flávio Bolsonaro são 
incompatíveis apenas porque correm 
na mesma raia política e eleitoral.

Os demais partidos, por sua vez, 

têm na ação dos parlamentares um 

canal para atestar seu valor. Nesse 

campo, variamos da evolução da 

reforma da Previdência ao afrou-

xamento das regras de compliance 

presentes na reforma política. Qual 

o seu balanço? 

Há uma nítida contradição e uma dis-
puta entre o velho agonizante e o novo 
que ainda não nasceu — como se dizia 
na esquerda do passado. Uma parcela 
do sistema político percebe a bara-
funda em que o país se meteu e busca 
alternativas no campo da economia: 
fazer reformas, melhorar o ambien-
te de negócios, aplicar um choque de 
credibilidade e trazer investimentos 
de modo a mitigar os efeitos da crise. 
Com isso, reconstruir alguma digni-
dade da política e as prerrogativas do 
Parlamento, por exemplo. Tudo se dá 
independente ou mesmo a despeito do 
Poder Executivo, desarticulado, inca-
paz de gerenciar uma coalizão majori-
tária. O presidencialismo como o co-
nhecemos entra, portanto, em transe e 
o poder parece se deslocar em direção 
à elite do Congresso Nacional: afinal, 
alguém precisa estabelecer o mínimo 
de ordem e segurança políticas. É o 
que tem se passado, neste momento, 
no Brasil: uma transição em que o ve-
lho não apenas resiste mas precisa mes-
mo ser incorporado para a construção 
desse novo modo de governabilidade. 
E seu preço é sempre o mesmo: os pri-
vilégios do patrimonialismo. A pro-
posta de minirreforma eleitoral que 

foi debatida pelo parlamento durante 
o mês de setembro parece retratar jus-
tamente essa contradição e essa alian-
ça, no Brasil quase sempre inevitável. 
Como sair disso é a grande questão 
pela qual nos debatemos há anos. 

A eleição de Bolsonaro foi um mar-

co, no Brasil, da influência das mí-

dias sociais no processo eleitoral. 

Ele teve a vantagem de largar na 

frente, mas agora a receita está 

aberta para todos. O que esperar 

das próximas eleições? Como avalia 

o papel da mídia nesse processo? 

O maior problema não me parece ser 
a influência das redes sociais. Embo-
ra se retroalimentem na ausência de 
política, elas não são causais. São 
efeito do processo e do momento. 
E, sobretudo, da inexistência de um 
centro político capaz de compreender 
o mundo, explicá-lo com pedagogia 
e eficiência de modo a persuadir as 
pessoas com vistas na superação de 
seus problemas. Não esqueçamos que 
“mídia” é “meio”, os fins nascem nos 
grupos sociais, em suas necessidades 
concretas, entendimento do contexto 
e ação na sociedade. 

Na carência de um centro político 
capaz de colocar-se, persuadir e mo-
bilizar, continuaremos a ter na lógica 
de um eleitorado dividido em “três 
terços”: um reativo à direita, outro re-
ativo à esquerda; e o terceiro, apático 
e alheio política e eleitoralmente, sujei-
to a ser manipulado mais em virtude 
daquilo que rejeita do que em razão 
do que almejaria, caso fosse alcançado 
por uma moderada e mais bem-acaba-
da visão de futuro. Na ausência disto, 
o provável será o mais do mesmo. A 
solução ou o agravamento dos proble-
mas não está na mídia, mas na políti-
ca. Como disse, a mídia é meio. 
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A indústria de eletricidade experi-
menta no mundo um processo de 
transformação semelhante ao vi-
venciado pelas telecomunicações na 
década de 1990. Esse processo tem 
com pilares a descarbonização, a 
digitalização, a descentralização e a 
eletrificação de novos usos, como a 
mobilidade (WEF, 2018). Fortalecida 
pela digitalização, a descentralização 
inclui a micro e minigeração distri-
buída por meio das novas fontes re-
nováveis, que somam complexidade 
ao sistema elétrico pela intermitên-
cia de suas fontes. Crescentemente 
tem lugar a produção pelo consumi-
dor, que se torna prossumidor, por 
meio de painéis fotovoltaicos, por 
exemplo. A bateria do carro elétrico 
ou outras formas de armazenamento 
podem ajudar o conceito de autarcia 
no uso da eletricidade.  

No âmbito da distribuição da 
energia elétrica, para que esse admi-
rável mundo novo se torne realida-
de, a transformação digital através 
da medição inteligente é o elemento 
básico e fundamental para esta revo-
lução tecnológica. E a infraestrutura 
de medição tem no medidor eletrô-
nico o cerne dessa relação. É ele que 
vai permitir contabilizar consumo e 
produção, gerando informações so-

quanto pela autarquia responsável por 
padrões técnicos e normas – respecti-
vamente, Aneel e Inmetro. 

A relação da empresa regulada de 
eletricidade que então almeja moder-
nizar sua infraestrutura de medição 
caracteriza o que na literatura eco-
nômica é tratado como Problema de 
Agência Comum. Na prática, a em-
presa regulada (agente) se relaciona 
com múltiplos reguladores (princi-
pais). A literatura econômica e prin-
cípios de boa governança regulatória 
recomendam clareza na atribuição de 
funções, ou seja, que cada regulador 
foque em suas competências, legal-
mente estabelecidas. Do contrário, a 
extrapolação de funções pode gerar 
falta de coordenação. E comandos 
desalinhados podem produzir men-
sagens contraditórias e custosas (ine-
ficientes) para a sociedade. 

Essa falta de coordenação pode 
assumir muitas formas. Um exem-
plo é a autorização para a adoção 
de novas tecnologias pela empresa 
regulada. Considere o caso em que 
a medição inteligente seja na prática 
bloqueada pela demora na autoriza-
ção pelo Inmetro. 

Gonçalves et al. (2019) analisam 
o caso em que a implantação de 
medidores inteligentes de energia é 

Os (altos) custos da defasagem 
regulatória no Brasil

Joisa Dutra
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Edson Gonçalves

Pesquisador do FGV CERI, doutor pela FGV EPGE  

bre consumo líquido. O mero acesso 
a essas informações em tempo real 
produz ganhos de eficiência na for-
ma de redução de consumo que po-
dem atingir 10%.1 O medidor eletrô-
nico que é parte da infraestrutura de 
medição inteligente viabiliza ainda 
consideráveis ganhos operacionais, 
internalizados pelas companhias. 
Eles incluem melhorias de gestão e 
viabilizam redução de perdas tanto 
técnicas, como prevenção mais efeti-
va de furtos e fraudes.

Inovação em indústrias 
reguladas e o conflito  
de agência
Em indústrias competitivas, a intro-
dução de novos equipamentos ou 
produtos, oriundos de inovações dis-
ruptivas, permite aumentar a fatia de 
mercado nas empresas. Por sua vez, 
em indústrias reguladas o processo 
de inovação é não apenas mais lento, 
mas condicionado pela relação entre 
empresas e regulador. Esse é o caso 
da implantação de infraestrutura de 
medição inteligente na distribuição de 
eletricidade. Os medidores inteligentes 
de energia elétrica dependem tanto do 
regulador setorial, a quem cabe ava-
liar a prudência dos investimentos, 
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postergada excessivamente pela de-
fasagem regulatória (regulatory de-
lay), estimando a perda de bem-estar 
resultante. A despeito da existência 
de regras para a medição inteligen-
te oriundas da Aneel (regulador ou 
principal 1), há atrasos significativos 
e mudanças sistemáticas de normas 
por conta do Inmetro (regulador ou 
principal 2). O efeito é a inibição ou 
atraso na decisão das empresas regu-
ladas (“agentes”) com relação a pro-
jetos desta natureza e com impactos 
potenciais para os consumidores e 
sociedade em geral. 

O custo da defasagem regulatória 
começa a ser investigado, dentro da 
literatura econômica, a partir de Os-
ter e Quigley (1977),2 que mostraram 
como o ambiente regulatório pode 
inibir a difusão de novas tecnologias. 
Hausman et al. (1997)3 se debruça-
ram sobre o tema, estimando o custo 
da defasagem regulatória em termos 
de métricas tradicionais de bem-estar 
social. No artigo, aplica métodos eco-
nométricos para avaliar um interes-
sante episódio na história econômica 
americana. Hausman avaliou o caso 
dos serviços de mensagens de voz 
nos EUA, implementados mais de 10 
anos após a primeira proposta reali-
zada pela AT&T junto ao regulador 
de telecomunicações local. Suas esti-
mativas são de que o referido atraso 
teria custado bilhões de dólares aos 
consumidores, que não puderam ter 
acesso à inovação a não ser muito 
tardiamente, relativamente ao que 
teria sido possível. Até então, os ser-
viços de mensagem eletrônica depen-
diam da aquisição de equipamentos, 
a princípio muito mais caros. Com o 
mesmo conjunto de técnicas, também 
foi apresentado o custo da defasa-
gem regulatória associada ao lança-

mento do telefone celular – cerca de  
US$ 100 bilhões em termos de perda 
de bem-estar social. 

Analisando a experiência da Itália, 
Schiavo et al. (2013)4 analisam como a 
regulação de energia poderia se adap-
tar para suportar as transformações 
em curso desde aquela época.  Des-
crevem, especificamente, o impacto de 
intervenções regulatórias recentes no 
domínio das redes e medição inteligen-
tes (smart grids e smart meters) e eletri-
ficação da mobilidade. Seu foco é nos 
incentivos à inovação, aspecto que até 
pouco tempo atrás não era objeto de 
atenção dentro da prática regulatória.

A implantação de  
smart metering 
Na Europa, a implantação da medi-
ção inteligente é discutida há quase 
duas décadas. Na Itália, a primeira 
geração de medidores começa a ser 
instalada em 2001. As políticas de 
clima a diretivas reportavam metas 
de redução de gases de efeito estufa, 
de penetração de energias renováveis 

e de eficiência energética que tinham 
no medidor inteligente e infraestru-
tura digital associada um elemento 
habilitador. Para determinar o ritmo 
de disseminação dos equipamentos, 
os Estados membros deveriam reali-
zar análises de custo-benefício. Esse 
foi o caso seguido, por exemplo, pela 
Holanda (2005), Bélgica (2011), Ale-
manha (2013) e Hungria (2013).  

A despeito de nosso atraso com 
relação à Europa, o debate se inicia 
no Brasil em 2002, ano em que os 
medidores eletrônicos começaram a 
ser regulados. Desde aquele ano, res-
ta estabelecido que todos os novos 
tipos de aparelhos devem ser subme-
tidos ao Inmetro.5,6 

Em processo paralelo, a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) estabeleceu normas e segue 
mencionando o smart metering em 
diversas consultas públicas acerca 
de apreçamento e eficiência ener-
gética. Em 2018, por exemplo, na 
consulta pública sobre tarifas binô-
mias, foram estimados e divulgados 
valores para custos de instalação 
(R$ 500 por unidade) e manuten-
ção (R$ 11,02 por consumidor por 
mês) de medidores inteligentes no 
Brasil.7 Por fim, reporta a Aneel 
que diferentes companhias de dis-
tribuição planejam a implementa-
ção de medidores inteligentes nos 
próximos anos.8 A CPFL (conces-
sionária que atua no interior de 
São Paulo) planeja implementar 
medidores para 9,2 milhões de 
consumidores em 10 anos e a Light 
(companhia de distribuição do Rio 
de Janeiro) planeja investir R$ 900 
milhões para automatizar a medi-
ção de 1,5 milhão de consumido-
res. Por fim, a Enel São Paulo tem 
estudado a viabilidade de uma ado-

Na Europa, a implantação 

da medição inteligente 

é discutida há quase 

duas décadas.  Na Itália, 

a primeira geração de 

medidores começa a ser 

instalada em 2001
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ção massiva (roll-out) em sua área 
de concessão. Esta região constitui 
a base para nosso estudo de caso.

Impactos da defasagem 
regulatória – medição 
inteligente
Com base em protocolos europeus 
para implementação de smart me-
tering e premissas fornecidas pela 
companhia, desenvolvemos uma 
análise custo-benefício para avaliar 
a viabilidade econômica e externali-
dades geradas pelo roll-out massivo 
de medidores inteligentes na área 
de concessão da Enel São Paulo.9 O 
projeto mostra benefícios quando 
comparado com um cenário business 
as usual, no qual a implantação dos 
medidores seguiria o ritmo de repo-
sição e expansão orgânicas da em-
presa e compatível com o ambiente 
regulatório atual. 

A análise considera no cenário de 
digitalização do sistema de medição 
da distribuidora, os custos dos equi-
pamentos (medidor inteligente, me-
didor de balanço energético e con-
centrador) gastos com a instalação e 
a antecipação de novos investimen-
tos diante de um roll-out massivo no 
prazo de 5 anos.10

Além da avaliação de custo-bene-
fício do roll-out massivo, nossa análi-
se de bem-estar é baseada no já citado 
trabalho de Hausman (1997) e sua 
abordagem para estimativa da varia-
ção compensatória (CV) associada ao 
atraso na adoção do voice messaging 
nos EUA. Hausman especifica e esti-
ma uma função demanda para voice 
messaging – o mercado afetado pelo 
regulatory delay. 

Diferentemente de Hausman 
(1997), para o caso da adoção de in-
fraestrutura (d)e smart metering no 
Brasil, não é possível estimar direta-
mente a curva de demanda associada 
ao “novo produto”; entretanto, para 
uma avaliação inicial e preliminar, 
utilizamos dados do setor de ener-
gia brasileiro (elasticidades preço e 
renda) e informações socioeconômi-
cas específicas da área de concessão 
onde é mais provável a ocorrência de 
um smart metering deployment – a 
área de concessão sob administração 
da Enel em São Paulo. 

Para o nível corrente da renda 
(y), utilizamos dados fornecidos pelo 
IBGE (2018). O PIB per capita, por 
mês, para a cidade de São Paulo é de 
aproximadamente R$ 4.756 (em ter-
mos nominais). Para os parâmetros 
α elasticidade preço, e δ elasticidade 

renda, utilizamos os níveis de -0,154 
e 0,282, respectivamente (Schutze, 
2015). A tabela 1 apresenta os resulta-
dos deste exercício para três cenários.

Note-se que a elasticidade renda 
não apresenta efeitos significativos. 
A VC é mais sensível aos gastos re-
lacionados com o novo bem em si. 
O valor de R$ 5,00/mês/consumidor 
é oriundo da análise custo-benefício 
realizada. O cenário 3 considera o 
valor alternativo proveniente das esti-
mativas da Aneel para os gastos com 
a nova tecnologia (R$ 11,02/mês/
consumidor). O valor menor conside-
rado pela Enel decorre de ganhos de 
escala e aprendizados já obtidos com 
a experiência europeia. Uma vez que 
o efeito renda é desprezível, a varia-
ção compensatória se torna igual ao 
excedente do consumidor (Consumer 
Surplus – CS). Assim, com algumas 
informações adicionais é possível es-
timar a perda de bem-estar em termos 
de valor presente. 

Neste caso, considerando a quan-
tidade total de unidades consumido-
ras (aproximadamente 7 milhões de 
medidores), a duração do contrato de 
concessão (30 anos) e a taxa de retor-
no regulatória vigente para distribui-
doras de energia no Brasil (WACC), 
estimamos em cerca de R$ 6 bilhões 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Elasticidade renda (delta) 0,282 0 0,282

Elasticidade preço (alfa) -0,154 -0,154 -0,154

Renda (R$/mês) 4756,0 4756,0 4756,0

Gastos com a “nova” tecnologia (p1x1) (R$/mês) 5 5 11,02

Variação compensatória (VC) 5,911200871 5,910165485 13,03103315

Fonte: Gonçalves et al. (2019). 

Tabela 1 Cenários e variação compensatória
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a variação no excedente do consumi-
dor em caso de atraso regulatório no 
projeto de implementação de smart 
metering da Enel dentro de sua área 
de operação. 

Também é interessante comparar o 
valor estimado para a VC e os gastos 
totais relacionados com a implemen-
tação da nova tecnologia. Apesar da 
regulação brasileira determinar que 
estes custos devem ser suportados pe-
las distribuidoras, simulações preli-
minares indicam que a “disposição a 
pagar” (Willingness-To-Pay – WTP) 
dos consumidores é maior do que os 
custos totais envolvidos em R$/mês/
consumidor (a VC é uma aproxima-
ção para a WTP neste caso).   

Conclusões 
Um princípio básico da regulação 
é que a adoção de uma nova regra 
pressupõe que os benefícios líquidos 
excedam custos. Do contrário, emer-
gem ineficiências e é preferível não re-
gular ou manter as regras vigentes. As 
tendências atuais no Brasil já estabe-
lecem obrigatoriamente a Avaliação 
de Impacto Regulatório para agên-
cias reguladoras em seus processos. 
E, crescentemente, a disseminação do 
uso de metodologias de avaliação de 
política é defendida/preconizada para 
todas as esferas da administração pú-
blica. Esses movimentos se alinham 
às práticas internacionais, e são rele-
vantes para o Brasil principalmente 
quando se almeja adesão à OCDE. 

A transição energética no Bra-
sil e as transformações na indústria 
de eletricidade viabilizadas pelas 
inovações tecnológicas de natureza 
disruptiva merecem ser analisadas 
nesse contexto. Há grande potencial 
de benefícios que podem advir da 

modernização do setor e que extra-
polam suas fronteiras tradicionais. 

A adoção de tecnologias de medi-
ção inteligente é parte fundamental 
desse processo. No entanto, barrei-
ras se colocam para além da regula-
ção setorial. Neste artigo, apresen-
tamos exercício de estimativa dos 
custos de impor barreiras regulató-
rias excessivas que causem atrasos 
nesse processo. 

A estimativa preliminar da perda de 
bem-estar devida ao atraso na imple-
mentação de um projeto de medição 
inteligente no Brasil considera parte 
da distribuição de eletricidade no esta-
do de São Paulo. Aplicamos, com al-
gumas adaptações, a abordagem pro-
posta por Hausman et al. (1997) para 
avaliar efeitos similares para a adoção 
do serviço de mensagem de voz da in-
dústria de telecomunicações nos EUA. 
O exercício simplificado indica uma 
perda relevante de bem-estar resultan-
te de atraso na implementação de um 
programa de infraestrutura de smart 
metering no Brasil. A estimativa dos 
efeitos monetários em valor presente e 
da disposição a pagar dos consumido-
res também sugerem que, idealmente, 
há ganhos expressivos de bem-estar 
em evitar a defasagem regulatória.

Para além das falhas de mercado 
que não raro justificam o alcance da 
regulação, urge avaliar custos das fa-
lhas de governo. Exercícios e estima-
tivas como o que proposto são funda-
mentais para pautar aperfeiçoamentos 
necessários na regulação de infraestru-
tura no Brasil, minimizando distorções 
e custos de transação.  

1Para referências, veja-se Gonçalves, E., Dutra, J. e 
Naccache, P. Smart metering regulation in Brazil: 
potential impacts from regulatory delay. Artigo 
apresentado na 8th Conference on Regulation 

of Infrastructure, Florence School of Regulation, 
Italy, June 2019.  

2Oster, Sharon M., John M. Quigley (1977). Re-
gulatory barriers to the diffusion of innovation: 
some evidence from building codes. Bell Journal 
of Economics, 8 (Autumn): 361-77.

3Hausman, J.A., Pakes, A.; Rosston, G.L. (1997). Va-
luing the effect of regulation on new services in 
telecommunications. Brookings papers on econo-
mic activity. Microeconomics, 1997, 1-54. Disponí-
vel em: <https://pdfs.semanticscholar.org/c0b0/6
75b01bd38e14ec3deeaeda8e797a2df148e.pdf>.

4Schiavo, L.L., Delfanti, M., Fumagalli, E.; Olivieri, V. 
(2013). Changing the regulation for regulating 
the change: innovation-driven regulatory deve-
lopments for smart grids, smart metering and e-
mobility in Italy. Energy policy, 57, 506-517.

5O Inmetro dá início ao processo por meio das 
Portaria Inmetro 262/2002 e Portaria Inmetro 
149/2004. Em 2005, o instituto estabeleceu 
os requerimentos mínimos para os aparelhos, 
através do Regulamento Técnico Metrológico 
(RTM), que incluía os medidores de energia 
(Portaria 66/2005). Mais tarde, foram criadas 
regras para verificação dos medidores – veri-
ficação inicial – 239/2005 e 162/2006 e manu-
tenção 287/2006, complementadas pelas por-
tarias 346/2007 e 347/2007 – que estenderam 
os prazos para a verificação dos medidores. Em 
2007, um novo RTM foi aprovado pelo Inmetro 
(431/2007) e em 2009 há o início da discussão 
acerca da implementação de medidores inteli-
gentes no Brasil. Em 2012 o instituto lança um 
novo RTM para medidores eletrônicos de ener-
gia (587/2012, modificada em 82/2013). Mais 
um novo RTM, com requerimentos adicionais 
foi aprovado em 2013 (402/2013), outro em 
2014 (520/2014), com um complemento em 
2015 (95/2015).

6Vale mencionar que não somente a adoção de 
novos equipamentos, mas também qualquer 
modificação no código fonte do firmware pre-
cisa de validação do Inmetro. Logo, uma atuali-
zação de software de um sistema de medição já 
instalado requer um novo processo de valida-
ção que dura meses.

7Relatório de Análise de Impacto Regulató-
rio 02/2018-SGT/SRM/Aneel e Nota Técnica 
277/2018-SGT/SRM/Aneel.

8Consulta pública Aneel 003/2019. 

9A Enel São Paulo atende a 7,2 milhões de uni-
dades consumidoras em uma área que abrange 
24 municípios da região metropolitana de São 
Paulo, incluindo a capital paulista. 

10As estimativas consideram todos os custos de 
implementação, como as despesas com siste-
mas de comunicação, gestão do projeto, pes-
soas e marketing. A depreciação, tanto dos me-
didores existentes, quanto dos novos, também 
foi incorporada num horizonte de projeção de 
15 anos e custos de instalação de €120 e de ma-
nutenção de R$ 5,00 por consumidor, por mês, 
no cenário base. 
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Remédio para um SUS mais forte está no financiamento 
adequado e políticas que ampliem sua eficiência

Terapia intensiva

Ter uma atenção de saúde de qua-
lidade é uma apreensão que não 
abandona os brasileiros. Mesmo 
quando outros indicadores socio-
econômicos estão ruins, como o 
desemprego ou os índices de vio-
lência, a saúde tende a se manter 
na liderança das angústias da so-
ciedade. Em pesquisa do Instituto 
Datafolha divulgada no início de 
setembro, ela era quem encabeçava 
a lista de preocupações, com 18% 
das menções, seguida por educação 
e desemprego, ambas com 15%, e 
segurança com 11%. 

Em um país onde a cobertura 
suplementar de saúde é reduzida a 
menos de 25% da população, sen-

Solange Monteiro, de Rio de Janeiro

do que dois terços desse percentual 
referem-se a planos dependentes do 
vínculo a um trabalho formal, as 
atenções se concentram no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Demora na 
marcação de consultas, filas, falta 
de equipamentos e de remédios são 
elementos citados entre a população 
que considera o sistema ruim, e que 
supera os 50%, cristalizando uma 
imagem que em seus 31 anos o SUS 
não consegue vencer.  

Pesquisadores de saúde que ob-
servam essa realidade por um pris-
ma diferente do cidadão que está na 
fila de espera de um tratamento ou 
que assiste a casos de negligência 
em hospitais públicos nos telejor-
nais avaliam de forma mais prag-
mática o desempenho do sistema. 
“O SUS é um avanço na medida em 
que é a política social mais relevan-
te que há no país. É extremamen-
te distributivo. Se pegar qualquer 
análise do ponto de vista da pro-
gressividade de política, verá que 
quem mais se beneficia são os mais 
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Fonte: Viegas, Mônica, com dados WHO 2017.

Composição do gasto (%), 2014 Gasto per capita 
($PPC per capita 
corrente), 2014Público Privado

Brasil 46 54 1.318

Alemanha 77 23 5.182

Chile 49 51 1.749

Colômbia 75 25 962

Estados Unidos 48 52 9.403

Uruguai 71 29 1.792

Apesar do sistema universal, gasto com saúde  
pública no Brasil está aquém do de muitos países

pobres”, diz a economista Mônica 
Viegas Andrade, professora de Ges-
tão em Saúde da UFMG. Entre os 
resultados positivos do SUS, Mô-
nica cita o aumento da sobrevida 
de pacientes infectados com o vírus 
HIV a partir do Programa Nacio-
nal de Controle de DST/AIDS; o 
financiamento de mais de 90% de 
transplantes de órgãos e partes do 
corpo humano; e o programa Es-
tratégia de Saúde da Família que, 
ainda que não tenha uma cobertu-
ra tão próxima da universalidade 
(atinge 63% da população), figura 
como maior programa público de 
atenção primária do mundo. Por 
sua vez, André Medici, economista 
de Saúde do Banco Mundial, re-
corda alguns segmentos em que o 
desempenho brasileiro está abaixo 
da média dos países latino-ameri-
canos, como o controle de hiper-
tensão e o tratamento de crianças 
com pneumonia. “É importante 
mostrar que nem todos os avanços 
são iguais”, diz.

Em geral, os diagnósticos sobre 
como melhorar o SUS convergem 
em ter um financiamento adequa-
do, mas também em combater fa-
lhas de gestão e ineficiências acu-
muladas pelo sistema. Um desafio 
tão complexo quanto o tamanho 
do país, por envolver uma econo-
mia política que engloba de repre-
sentações de médicos servidores 
públicos a uma alta descentraliza-
ção da gestão e do financiamento. 
E ao que se soma uma conjuntura 
de baixo crescimento e necessidade 
de ajuste fiscal. 

“Em momentos de crise fiscal, é 
imperativo que não se espere o di-
nheiro voltar para buscar mudanças 
que gerem ganhos de eficiência”, 

avalia Medici, lembrando que, se a 
crise fiscal é uma questão doméstica, 
o debate sobre eficiência em saúde é 
uma preocupação global. Nos últi-
mos 50 anos, em todo o mundo os 
gastos com saúde têm crescido per-
sistentemente acima do PIB. Edson 
Araújo, economista sênior do Banco 
Mundial, afirma que se o Brasil eli-
minasse todos os focos de ineficiência 
de seu sistema, até 2030 produziria 
uma economia de R$ 989 bilhões, 
acima da estimada com a reforma da 
Previdência em uma década. “Fize-
mos essa projeção com base em um 
primeiro cálculo, de que em 2013 
o sistema registrou uma perda de  
R$ 22 bilhões devido a ineficiências. 
A partir desse dado houve uma proje-
ção, levando em conta a mesma taxa 
de crescimento nominal”, descreve. 

Na avaliação do Banco Mun-
dial, o primeiro alvo seria “desos-
pitalizar” a atenção médica. Me-

dici aponta que, devido à baixa 
capacitação das equipes de atenção 
básica, as pessoas em geral acabam 
se encaminhando aos hospitais, 
quando 90% dos atendimentos de 
urgência são ambulatórios e pode-
riam ser tratados em outros espa-
ços. Do ponto de vista operacional, 
essa mudança se daria com o forta-
lecimento, técnico e de cobertura, 
das equipes de saúde da família – 
com as quais, segundo o Ministé-
rio da Saúde, seria possível resolver 
“cerca de 80% dos problemas de 
saúde como diabetes, hipertensão 
e tuberculose”. Além de reduzir a 
demanda por atendimento nos hos-
pitais, outra virtude do sistema é 
que este permite focar em um aten-
dimento mais preventivo que cura-
tivo, transbordando seus efeitos 
para os outros estágios de atenção 
médica, que seriam menos deman-
dados. “Na verdade, até agora con-
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seguimos expandir o atendimento 
de atenção primária do ponto de 
vista de cobertura, mas não conse-
guimos torná-lo ordenador do cui-
dado, a porta de entrada pela qual 
o cidadão é atendido no sistema”, 
reconhece Mônica.

Até o momento, o Ministério 
da Saúde demonstrou-se sensível 
a esse diagnóstico. Em maio, criou 
a Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde, e anunciou uma ampliação 
de investimentos para a formação 
de equipes. Em setembro, a expec-
tativa do ministério era credenciar 
3,9 mil novas equipes – 2,8 mil de 
atenção primária e 1,1 mil de saúde 
bucal –, com investimento federal 
de R$ 333,4 milhões. Em evento na 
Fundação Fernando Henrique Car-

doso, o secretário da pasta, Erno 
Harzheim, afirmou que a meta do 
governo é chegar a 2020 com 40 
mil equipes, cobrindo 70% da po-
pulação brasileira. 

“Também estamos trabalhando 
na ampliação dos horários de aten-
ção. Apesar da situação fiscal, esta-
mos aumentando o aporte à área. E 
sempre com o objetivo de colocar a 
pessoa no centro do planejamento: 
aonde ela for, a informação e o di-
nheiro irão atrás”, afirmou o secre-
tário, citando ainda um projeto de 
informatização voltado a, progres-
sivamente, integrar dados clínicos 
dos usuários. “Começaremos em 
2020, buscando crescer em com-
plexidade no decorrer do tempo, de 
forma muito pragmática”, disse. 

Para Araújo, do Banco Mundial, 
outra proposta positiva da nova se-
cretaria é a de mudar o sistema de 
financiamento da atenção primá-
ria. “Hoje ele é feito pela prestação 
de serviços per capita, com pouca 
ligação com resultados e resolutivi-
dade da atenção primária. E muito 
menos com a equidade, pois quem 
recebe mais dinheiro não é neces-
sariamente os municípios e popu-
lações mais carentes. A proposta 
do ministério, para a qual temos 
contribuído, é fazer um desem-
bolso que se baseie na população 
cadastrada, e não apenas na decla-
ração de cobertura. E essas pessoas 
terão que ser acompanhadas pela 
equipe de saúde da família”, des-
creve. Araújo ressalta um adicional 
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importante desse projeto, que é dar 
peso diferenciado às populações 
carentes, bem como ter um com-
ponente de pagamento por desem-
penho. “Ambas as medidas podem 
gerar impacto positivo na atenção 
primária, dar incentivo ao gestor 
municipal para cadastrar mais gen-
te, alcançar metas, e buscar a po-
pulação carente”, diz, apontando 
que o ideial, no futuro, é que esse 
financiamento com base no indiví-
duo passe a se estender para a aten-
ção de média e alta complexidade. 
“O Ministério daria o dinheiro 
para a atenção primária e seguiria 
o conceito ‘money follow the pa-
tient’: se o paciente ficar saudável 
e não gastar, ganham os provedo-
res; se o paciente adoecer, talvez 
por falhas na prestação de serviço, 
os provedores transferem recursos 
para pagar os serviços de atenção 
nas outras instâncias”, explica. 

Mônica, da UFMG, alerta para 
outro problema já conhecido pe-

los especialistas, dentro da aten-
ção hospitalar, que é o excesso de 
hospitais de pequeno porte (80% 
dos hospitais brasileiros têm me-
nos de cem leitos, e 55% têm me-
nos de 50 leitos), que não possuem 
escala nem escopo suficientes para 
serem sustentáveis. “Isso foi resul-

tado da forma como se organizou 
nosso cuidado, dentro do princí-
pio de descentralização, onde se 
coloca aos municípios responsabi-
lidades muito grandes, que geram 
 incentivos à abertura de hospitais 
tanto públicos quanto privados”, 
diz. Mais ou menos 45% do gasto 
total com saúde pública vão para 
os hospitais.  

Ana Maria Malik, coordenadora 
do FGV Saúde da FGV SP, afirma 
que, entre os hospitais que emitem 
autorização de internação hospi-
talar (AIH), todos os indicadores 
são piores em hospitais de pequeno 
porte. “Além disso, ao menos 10% 
das internações realizadas nesses 
hospitais poderiam ser evitadas”, 
diz. No Brasil, 75% dos municí-
pios têm até 20 mil habitantes, o 
que torna uma estratégia de regio-
nalizaçã ainda mais importante. 
“Mas a estes não interessa fazer 
mudanças enquanto não surja ou-
tro instrumento para organizar o 

Fonte: Araújo e Lobo, 2018.
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cuidado. Sem ele, é o hospital que 
dá segurança à população.” Medi-
ci considera que a alternativa, nes-
ses casos, é a criação de redes de 
atendimento, a serem administra-
das por organizações sociais. “Há 
alguns anos, na gestão do ministro 
Eliseu Padilha, chegamos a realizar 
alguns testes, mas que não foram 
levados à frente”, conta. 

“É um desafio da economia polí-
tica, pois qualquer proposta de re-
distribuição de financiamento terá 
sempre perdedores e ganhadores”, 
diz Araújo, apontando a necessida-
de de se repensar a atuação desses 
hospitais menores. “Depende da ca-
pacidade dos principais atores, e do 
ministério de mostrar o efeito das 
perdas e ganhos. Isso tem que ser 
explicado e exposto”, diz. “Como 
os critérios até agora apresentados 

são positivos, a ideia é mostrar que 
ganha é porque está fazendo a coisa 
certa, e quem perde é porque preci-
sa mudar.”

Outro elemento visto com bons 
olhos pelos especialistas é o projeto 
de criação, através do Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Te-
lecomunicações (MCTIC), de uma 
agência independente para liderar 
a avaliação do custo-benefício de 
se incluirem novas tecnologias no 
sistema, tema que é alvo de muitos 
processos de judicialização (ver p. 
52). Para Mônica, a proposta terá 
avanços se conseguir garantir inter-
dependência de decisões entre a saú-
de pública e suplementar. “A incor-
poração no setor privado responde 
a outras questões, não só de eficácia 
de um remédio ou tratamento. Mas 
o custo-efetividade, para ter um sis-

tema público sustentável, é muito 
difícil, diferente do sistema privado. 
No privado o céu é o limite, e quem 
tiver dinheiro paga. Se se incorpora 
no setor público, tem que dar direito 
a todos”, lembra, ressaltando que a 
adoção de tecnologias pelo sistema 
privado é indutor de demandas no 
setor público, que quando não aten-
didas são fontes de judicialização.

O subfinanciamento
Mesmo ressaltando todas as econo-
mias que o combate à ineficiência 
do sistema podem gerar, o diagnós-
tico dos especialistas não elimina 
os efeitos do subfinanciamento do 
sistema, que é a primeira fonte de 
afetação da qualidade do cuidado 
ofertado. Mônica, da UFMG, lem-
bra que hoje o gasto com saúde no 
país representa 9,1% do PIB, con-
forme dados das Contas Nacio-
nais. O percentual é comparável 
à média da OCDE, com a diferen-
ça de que “mais da metade desse 
percentual (54%), concentra-se no 
setor privado”, ressalta lembran-
do que isso significa que a maior 
parte do gasto é direcionada ao 
quarto de população beneficiada 
com saúde suplementar ou com re-
cursos suficientes para bancar essa 
atenção do próprio bolso. Quando 
se compara apenas os gastos pú-
blicos, o Brasil fica com 3,8% do 
PIB – dos quais 44% são bancados 
pela esfera federal – contra, 6,5% 
da OCDE. Para o Brasil, o atenu-
ante é que os países desse grupo 
têm uma estrutura populacional 
mais envelhecida, o que pressiona 
os gastos. 

O problema de subfinancia-
mento acontece desde sua origem, 

Mais investimento à atenção primária

Estratégia do Ministério da Saúde é ampliar equipes de saúde da 

família e estender os horários de atendimento dos postos 
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especialmente pela ausência de 
fontes claras de recursos. Medici, 
do Banco Mundial, lembra que de 
1988 até o fim da hiperinflação, o 
SUS praticamente limitou-se a uma 
carta de intenções, sem ter sua im-
plementação de fato. “De 1989 a 
1993, os gastos públicos com saú-
de tiveram queda real de 35,2%, e 
os federais caíram 46% no mesmo 
período. Não é exagero dizer que, 
sem o Plano Real, não existiria 
SUS”, descreve. Mônica, por sua 
vez, lembra que o SUS sempre teve 
de disputar recursos com a Previ-
dência, dentro do orçamento da 
seguridade social. Ela recorda que 
a primeira tentativa de mitigar essa 
instabilidade foi com a criação da 
Contribuição Provisória sobre Mo-
vimentação Financeira (CPMF), 
em 1996, que no final se resumiu 
numa simples “substituição de re-
ceitas pelo governo federal”. Na se-
quência, em 2000, houve a Emenda 
Constitucional 29, que não previa 
fontes de financiamento, mas defi-
nia limites mínimos de gastos para 
esferas de governo. Somente 12 
anos depois a emenda foi regula-
mentada e fixou o mínimo de 12% 
da receita para municípios e 15% 
para estados. “Com isso, os gastos 
estaduais e municipais aumentaram 
em relação ao federal – sendo hoje 
44% federal, 256% de estados e 
31% dos municípios”, descreve.  

Agora, o cenário de financiamen-
to esbarra nos limites impostos pelo 
teto de gastos. Apesar de a emen-
da do teto prever a manutenção do 
limite constitucional para saúde, 
e o percentual mínimo para o go-
verno federal ter sido definido em 
15%, no caso da saúde isso não é 
suficiente para fazer frente a pres-

Tamanho do hospital x eficiência
proporção cumulativa

0 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 Mais de 300

0,24

0,93
0,97

1

Faixas de leitosEficiência

0,55

0,79

Fonte: Banco Mundial, 2018.

Porte
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por atenção básica
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Baixa eficiência do sistema hospitalar

Fonte: GV Saúde, com dados do Sistema de Informação Hospitalar 2017.

sões de gastos. Além de ser um setor 
subfinanciado, os serviços de saúde 
em geral apresentam um cresci-
mento de preços relativos acima da 
média da economia, calculada pelo 
IPCA. Além disso, o teto tampou-
co prevê o peso do envelhecimento 

da população nos gastos de saúde, 
que tenderão a ser maiores – como 
exemplo, em 2017, cerca de 50% 
das despesas foram destinadas a 
pacientes acima de 50 anos, que 
corresponderam a apenas 22% da 
população. Em 2018, o Tesouro 
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Nacional realizou um exercício no 
qual projetou dois cenários para os 
gastos da saúde entre 2018 e 2027. 
No primeiro, considerou a evolu-
ção dos custos dos serviços, o cres-
cimento e a mudança da estrutura 
etária da população,  conformando 
um crescimento vegetativo. No se-
gundo, somou ao cenário anterior 
a expansão da cobertura de alguns 

serviços. O resultado foi um cresci-
mento real de gastos (descontada a 
inflação), respectivamente, de 2,6% 
e 3,6% ao ano, confirmando o ce-
nário de pressão. “Nesse caso, para 
conseguir despesas acima do míni-
mo, o ministério terá que convencer 
outros setores a ter uma fatia maior 
do orçamento”, diz Vilma Pinto, 
pesquisadora do FGV IBRE. 

Proteger os mais vulneráveis
Davide Rasella, pesquisador da Fio-
cruz, professor do Instituto de Saúde 
de Coletiva da Universidade Federal 
da Bahia e pesquisador honorário 
na Escola de Saúde Pública do Im-
perial College of London, ressalta a 
importância de se evoluir na atenção 
primária em cobertura e qualidade, 
mas alerta que os ganhos de efici-
ência na execução orçamentária do 
SUS não esgotam a necessidade de se 
ampliar o financiamento do sistema. 
“Tratam-se de decisões importantes, 
que podem sacrificar especialmente 
os mais vulneráveis”, diz. 

Um exemplo desse impacto pode 
ser dado por levantamento do Ban-
co Mundial que apontou um alto 
percentual de pessoas que compro-
metem mais de 10% de sua renda 
com gastos de saúde no Brasil, de 
13 pontos percentuais superior à 
média mundial em 2017. Nesse 
ano, segundo o banco, cerca de 2% 
dos domicílios brasileiros caíram 
na linha de pobreza (US$ 3,10 por 
dia) por causa da pressão das des-
pesas com saúde, conhecidas como 
gastos catastróficos. “Na região, 
apenas o Chile foi mais impactado. 
Uma hipótese para isso é o gasto da 
população pobre com remédio. De 
qualquer forma, é algo que precisa 
ser considerado”, diz Medici. 

“Em período de restrição orça-
mentária, identificar as políticas e 
atividades mais efetivas é importan-
tíssimo. Mas não se pode falar de 
eficiência sem falar de orçamento 
adequado para um sistema univer-
sal”, insiste Rasella, alertando espe-
cialmente para o impacto do teto de 
gastos. “Em geral, economistas vis-
lumbram que no longo prazo tudo 
volta a se equilibrar pela melhora 

Gastos com saúde penalizam os mais vulneráveis
% dos domicílios com gasto ccatastrófico em saúde - 2017 ou próximo
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Mais Médicos - pelo Brasil
A nova Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde também tem 

sob sua responsabilidade a continuidade do programa Mais Médicos. Em 

agosto, o governo lançou por medida provisória uma nova versão do pro-

grama, chamada Mais Médicos pelo Brasil, que deve ser votada até o final 

de novembro. A MP prevê 18 mil vagas entre médico de família e comu-

nidade e tutor médico, 13 mil das quais deverão ser alocadas em áreas de 

difícil provimento. Os médicos que já atuem no programa interessados em 

continuar terão de participar de processo seletivo ou do Revalida, no caso 

de profissionais estrangeiros. Todos serão contratados sob regime da CLT. 

Para os médicos está previsto curso de especialização, pelo qual receberão 

bolsa-formação de R$ 12 mil mensais e gratificação de R$ 3 mil adicionais 

para locais remotos ou R$ 6 mil adicionais para distritos indígenas, locali-

dades ribeirinhas e fluviais. Já a remuneração dos tutores obedecerá quatro 

níveis salariais, de R$ 21 mil a R$ 31 mil.

“Levando em conta que o programa anterior criou uma dependência nos 

municípios, que esperam a presença de um médico pago pelo Ministério da 

Saúde, a proposta atual apresenta avanços”, avalia Edson Araujo, do Banco 

Mundial. “Mesmo assim, é preciso destacar que os desafios do mercado 

de trabalho médico no Brasil vão além, incluindo questões como reforçar 

a remuneração os médicos da família, aumentar a resolutividade e a com-

plexidade do serviço de atenção primária, e apostar em outras categorias 

profissionais, como enfermeiras, para primeiro ponto de contato. É o que 

acontece em países como Canadá e Reino Unido”, cita. 

Mônica Viegas, da UFMG, também defende maior flexibilidade das 

equipes de atenção primária. “Isso não implica retrocesso, pois graças à tele-

medicina há muitos arranjos eficientes que podem ser feitos, que dispen-

sam a interação direta do médico com o paciente”, diz. (S.M.)
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da atividade. Mas a regra do teto de 
gastos não se trata só de uma me-
dida para enfrentar uma crise fis-
cal. Por ter duração de 20 anos, é 
muito mais uma reestruturação do 
papel do Estado social do que uma 
 medida de austeridade ligada à cri-
se”, defende.  

Em artigo que seria publicado 
em outubro pela Organização Pan-
Americana de Saúde, Rasella com-
parou dois cenários: um de estabi-
lização de gastos, e outro com uma 
queda drástica na atenção primária, 
em que houvesse a eliminação com-
pleta do programa Mais Médicos 
e o orçamento da saúde primária 
sofresse um corte de 4% a 5% até 
2030. “Esse segundo cenário cor-
responderia quase a 100 mil mortes 
de pessoas abaixo de 70 anos até 
2030”, afirma. Rasella ressalta que 
o objeto de tal exercício não é a de 
precisar número de mortes, mas ex-
por a magnitude do tema. “Quando 
se fala de vidas humanas, é preciso 
incluir vários atores na discussão, de 
macroeconomistas a cientistas so-
ciais e epidemiologistas, para que se 
chegue a um termo comum”, defen-
de. Entre os temas que sugere para 
que sejam postos à mesa estão os be-
nefícios tributários dados a detento-
res de planos de saúde – que, segun-
do estimativas da Receita Federal, 
chegaram a R$ 39 bilhões em 2018, 
ou um terço do montante gasto em 
serviços públicos de saúde (ASPS), 
sendo R$ 13,1 bi de dedução de im-
posto de renda para pessoas físicas, 
e R$ 5,3 bilhões para jurídicas. “Al-
gumas isenções até poderiam gerar 
um círculo virtuoso, mas acho que 
há consenso de que não é o caso des-
sa. São escolhas políticas que preci-
sam ser defendidas”, conclui. 
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Entre os princípios que regem o SUS, 
um dos mais desafiadores é o da inte-
gralidade, posto o universo de novas 
tecnologias com preços ilimitados 
frente a orçamentos sempre finitos. 
A área de medicamentos é um bom 
exemplo. Do orçamento do Ministé-
rio da Saúde destinado à assistência 
farmacêutica – que em 2018 somou 
R$ 13,6 bilhões – quase metade se 
referiu a componentes especializa-
dos para tratamento de doenças de 
maior complexidade. 

Desde 2011, a tarefa de avaliar 
a adoção de novos tratamentos foi 
fortalecida com a criação da Comis-
são Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (Conitec). Mas 
equacionar a ampliação da cober-
tura de remédios sem descuidar da 
atenção básica ainda implica calcu-
lar o impacto das decisões judiciais 
para obtenção gratuita de remédios. 
Levantamento do Sindicato da In-
dústria de Produtos Farmacêuticos 
(Sindusfarma) aponta que em 2018 
os desembolsos do Ministério da 
Saúde em medicamentos fruto de 
decisões judiciais somaram R$ 1,42 
bilhão, ou 10% do total destinado 
à assistência farmacêutica. A lista 
das judicializações inclui produtos 

já inseridos no SUS. Mas, em sua 
maioria, é de medicamentos indica-
dos no tratamento de doenças raras 
registrados na Anvisa, mas sem aval 
da Conitec. 

Um dos avanços que o Minis-
tério da Saúde buscou este ano 
para aprimorar essa gestão foi a 
negociação de um projeto piloto 
de compartilhamento de risco, em 
que o pagamento pelo medicamen-
to fica condicionado a condições 
fixadas em contrato, como um de-
terminado desfecho clínico. O re-
médio em questão é o nusinersena 
(Spinraza, pelo nome comercial), 
indicado para atrofia muscular es-
pinhal (AME), doença degenerativa 
que compromete o funcionamento 
de músculos e órgãos e não tem 
cura. Esse produto recebeu auto-

rização da Anvisa para comercia-
lização no Brasil em 2017, e já em 
2018 chegou ao quinto lugar entre 
os remédios mais judicializados. É 
o item de preço unitário mais alto 
dessa lista, chegando a custar mais 
de R$ 200 mil o frasco. De acordo 
ao Ministério da Saúde, nesse ano 
106 pacientes foram atendidos por 
determinação da Justiça, envolven-
do gastos de R$ 115,9 milhões. 

Em abril, o ministério incorporou 
o Spinraza ao SUS para tratamento 
do tipo 1 da doença (são quatro ti-
pos, classificados de 0 a 4). Foi a 
segunda tentativa de adoção, depois 
de um deferimento pela Conitec em 
novembro de 2018. E, em junho, 
o ministério lançou a portaria de 
contrato compartilhado na compra 
para tratamento dos tipos 2 e 3 da 
doença, para os quais ainda há pou-
ca evidência clínica de eficácia, de-
vido ao menor número de pacientes 

Risco compartilhado
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Renata, que estuda o tema desde 
seu doutorado, defendido em 2011 
no Instituto de Economia da UFRJ, 
conta que os primeiros registros 
desse tipo de contrato são do final 
da década de 1990. “É um modelo 
muito utilizado na Itália, França, 
Portugal. Hoje são mais de 50 pa-
íses que negociam o compartilha-
mento de risco – incluindo Coreia 
do Sul, China e o Uruguai”, cita. 
No Brasil, Renata lembra que na 
gestão passada o ministro da Saú-
de, Ricardo Barros, havia feito uma 
tentativa de acordo de partilha de 
risco envolvendo remédios para 
o tratamento da hepatite C. “Era 
um acordo por volume, para ten-
tar contornar a questão do impacto 
orçamentário sem comprometer o 
alcance das metas estabelecidas na 
agenda de desenvolvimento, mas 
não foi à frente”, diz.

Apesar de otimista com a inicia-
tiva, Renata ressalta que esse não é 
um arranjo simples. “O ministério 
conseguiu uma portaria ousada, e 
espero que o projeto piloto sirva 
para uma normativa maior e mais 
definitiva no futuro. Mas é um ar-
ranjo muito complexo, que inclui 
múltiplos parceiros, requer infra-

estrutura e captação e recursos hu-
manos especializados”, enumera. 
A advogada afirma, entretanto, 
que o Brasil tem condições sufi-
cientes para dar o pontapé inicial, 
citando hospitais que são centro de 
referência em suas especialidades, e 
capacidade já instalada para cole-
tar dados e monitorar alguns des-
fechos clínicos. Ela defende que o 
país se empenhe em já inserir em 
seu trabalho os pontos mais discu-
tidos sobre esses contratos em nível 
mundial – como questões éticas e 
jurídicas envolvendo o consenti-
mento do paciente, e transparên-
cia sobre preços –, bem como em 
estimular um amadurecimento das 
associações de pacientes, para que 
estas se insiram no debate de forma 
produtiva. “Em geral nossas asso-
ciações são muito militantes em 
favor de uma determinada incor-
poração, mas pouco maduras para 
reconhecer quando um tratamen-
to não está funcionando, ou, por 
exemplo, identificar que em certos 
casos o mais importante não é cer-
to remédio, mas direcionar investi-
mentos na antecipação de diagnós-
ticos, determinantes para a eficácia 
de um tratamento”, diz. (S.M.). 

Produto Indicação
Valor em 

R$ milhão

Eculizumabe Hemoglobinúria paroxística noturna 447,15

Atalureno Distrofia muscular tipo Duchenne 156,75

Galsulfase Mucopolissacaridose tipo 6 153,21

Idursulfase Mucopolissacaridose tipo 2 1,073

Nusinersen Atrofia muscular espinhal 115,86

Fonte: Interfarma.

Medicamentos mais judicializados em 2018avaliados. De acordo ao Ministério 
da Saúde, o contrato condiciona o 
pagamento a parâmetros de melho-
ra de expectativa de vida, de redu-
ção do uso de aparelhos de ventila-
ção e a melhoria na função motora. 
Também prevê, entre outros, uma 
estimativa de demanda que, se for 
superada, ficará sob responsabilida-
de da fabricante.

Para a advogada Renata Curi, 
do Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico em Saúde da Funda-
ção Oswaldo Cruz, a iniciativa 
é um avanço importante para a 
operação do orçamento desse tipo 
de assistência. “O modelo permi-
te evoluir de uma decisão binária 
para outra com mais possibilida-
des, estimulando a coleta de novas 
evidências antes de se fazer uma 
escolha definitiva”, diz. Mais do 
que a possibilidade de se negociar 
o remédio a um preço mais bai-
xo – “cujos ganhos são difíceis de 
precisar, devido à falta de transpa-
rência observada em vários países 
quanto ao percentual de desconto 
conquistado” –, Renata ressalta as 
vantagens econômicas advindas de 
uma contratação mais racional. “É 
um instrumento útil para que o Es-
tado não se responsabilize sozinho 
por medicamentos quando estes 
não funcionam em todos os pacien-
tes”, diz, lembrando que por mais 
rígidos e controlados que sejam os 
testes para garantir qualidade e se-
gurança de um novo remédio sem-
pre há limitações. “Para a indústria 
farmacêutica, esse tipo de contrato 
também é positivo, pois permite a 
coleta de novas evidências, colhi-
das no processo de monitoramento 
feito em centros de referência coor-
denados pelo Estado”, afirma.  
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O presente trabalho, que representa 
uma atualização do artigo publica-
do na revista Conjuntura Econômi-
ca de dezembro de 2014, sob esse 
mesmo título, tem como principal 
objetivo demonstrar que nos prin-
cipais sistemas de amortização de 
financiamentos (Tabela Price, Sis-
tema de Amortização Constante 
– SAC e Sistema de Amortização 
Americano – SAA), calculados no 
regime de juros compostos, não há 
o anatocismo. Anatocismo é o ter-
mo jurídico utilizado para se refe-
rir à capitalização de juros, ou co-
brança de “juros sobre juros”. Essa 
prática é proibida no Brasil pela Lei 
da Usura (Decreto no 22.626/1933), 
se utilizada em períodos inferiores 
a um ano. A proibição foi mantida 
pelo art. 491 da Lei no 10.406/2002 
(Código Civil).  

Considerando que há diversas 
demandas judiciais cuja solução 
da lide depende da questão da ca-
pitalização de juros – muitas delas 
aguardando decisão do Supremo 
Tribunal Federal há mais de 10 
anos – este artigo está direcionado 

para advogados, magistrados e de-
mais profissionais interessados no 
tema. Em função do público-alvo, 
os exemplos numéricos foram ela-
borados de forma mais simples.

Como premissa, só serão estu-
dados sistemas de amortizações 
cujas primeiras prestações ocor-
ram no final do primeiro período 
do financiamento, que são os mais 
comuns. Ademais, o foco do estu-
do são os “juros remuneratórios” 
– que, de um lado, representam a 
remuneração do credor por ficar 
privado do uso do seu capital e, de 
outro, representam o custo do ca-
pital financiado para o tomador do 
financiamento. Os “juros morató-
rios” – que constituem indenização 
resultante do atraso no pagamento 
por parte do devedor – não serão 
tratados neste artigo.

Mostraremos, de forma simples 
e pragmática que o regime de juros 
compostos não implica, necessaria-
mente, cobrança de “juros sobre ju-
ros”. E, o que é proibido por lei é a 
cobrança de juros sobre juros, em 
prazos inferiores a um ano. O ter-

Tabela Price sem anatocismo
para magistrados e advogados

Abelardo de Lima Puccini1

MSc Engenharia Econômica – Stanford University
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re em diversas situações, inclusive 
na Tabela Price “tradicional” – não 
existe a possibilidade fática de serem 
capitalizados e, nesses casos, o regi-
me de juros compostos não implica 
incidência de “juros sobre juros” e, 
portanto, não há anatocismo.

Conclui-se, dessa forma, que o 
anatocismo somente ocorre no re-
gime de juros compostos quando os 
juros de cada período não são inte-
gralmente pagos no final dos respec-
tivos períodos.

Podemos, assim, afirmar que “ju-
ros compostos” não é sinônimo de 
“juros sobre juros”. Esse é, possivel-
mente, um dos principais pontos que 
gera controvérsias. 

Por uma questão conceitual, a 
capitalização dos juros ou a inci-
dência de “juros sobre juros” só 
ocorrerá, indubitavelmente, nas 
situações em que o saldo devedor 
contiver parcelas de juros vencidos 
que não foram pagas e sim capita-
lizadas. A partir dessa constatação, 
para que se avalie a presença do 
anatocismo no caso concreto, é in-

mo anatocismo que, nem sequer é 
mencionado nos dispositivos legais, 
só se aplica aos casos de capitaliza-
ção de juros. Portanto, é mister que 
se esclareça que anatocismo não é 
sinônimo de juros compostos e sim, 
de juros sobre juros.

As operações de empréstimos, 
financiamentos e demais operações 
financeiras, e todos os estudos de 
viabilidade econômica e financeira, 
realizados no Brasil e nos demais 
países do mundo, são sempre reali-
zados a juros compostos. Daí a im-
portância de esclarecer o que é efeti-
vamente ilegal: “juros sobre juros” 
e não, necessariamente, o regime de 
juros compostos. 

Regime de juros
O regime de juros compostos é um 
sistema de cálculo no qual os juros 
cobrados no final de cada período 
são calculados sobre o saldo devedor/
credor do financiamento, existente 
no início do período corresponden-
te. Portanto, o que há de ficar claro 
é se existem ou não juros no saldo 
do financiamento, saldo esse que po-
derá ser objeto de capitalização, de-
pendendo da sua composição.

Quando os juros do período não 
são integralmente pagos no final do 
período, a parcela de juros que não 
for paga é, automaticamente, ca-
pitalizada. Nesse caso, sendo uma 
parcela do saldo devedor/credor, os 
juros fazem parte da base de cálculo 
dos juros dos períodos subsequentes 
e, portanto, ocorrerá o anatocismo, 
pois haverá incidência de “juros so-
bre juros”. 

Entretanto, se os juros do período 
forem integralmente pagos no final 
do respectivo período – como ocor-

dispensável que se conheça a sub-
divisão dos valores das prestações 
do financiamento, nas suas parce-
las de amortização e juros. Somen-
te com o conhecimento do valor da 
amortização e dos juros é possível 
verificar se os valores das presta-
ções são suficientes para liquidar 
os juros devidos em cada período 
e, assim, constatar a existência ou 
não do anatocismo. 

Prioridade sobre 
amortizações
O pagamento dos juros de cada pe-
ríodo tem prioridade sobre as amor-
tizações, conforme determina o art. 
354 do Código Civil, salvo estipula-
ção contratual em sentido contrário. 
A íntegra desse artigo é a seguinte:

“Havendo capital e juros, o pa-
gamento imputar-se-á primeiro nos 
juros vencidos, e depois no capital, 
salvo estipulação em contrário, ou 
se o credor passar a quitação por 
conta do capital”.

Entende-se capital como amor-
tização. Assim, as amortizações 
contidas em cada prestação são, 
posteriormente, calculadas pela di-
ferença entre o valor da prestação e 
o valor da parcela que foi aplicada 
na liquidação dos juros do perío-
do. A segregação da parcela de ju-
ros e amortização, com a priorida-
de ao pagamento de juros é prática 
adotada nos livros de matemática 
financeira, brasileiros e estrangei-
ros, e está presente na calculadora 
financeira HP 12C e na planilha 
eletrônica Excel.

Analisamos, a seguir, os três prin-
cipais Sistemas de Amortização de 
Financiamentos (Americano, SAC 
e Tabela Price), que são calculados 

Podemos, assim, afirmar 

que “juros compostos” 

não é sinônimo de “juros 

sobre juros”. Esse é, 

possivelmente, um dos 

principais pontos que 

gera controvérsias
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no regime de juros compostos, para 
discutir a questão do anatocismo em 
cada um deles.

Sistema americano 
No Sistema Americano de Amor-
tização (SAA), os juros são pagos 
integralmente no final de cada pe-
ríodo e a amortização do principal 
é feita de uma só vez, no final do 
prazo do financiamento, com valor 
igual ao do principal do contrato. 
Como se pode ver, esse é um sistema 
de financiamento que, por conceito, 
não capitaliza juros, uma vez que 
deve haver pagamento integral dos 
juros de cada período. No entan-
to, vamos demonstrar que no SAA, 
apesar de se tratar de um regime de 
juros compostos, não há a cobrança 
de “juros sobre juros”. 

Para isso, vamos considerar um 
financiamento com um principal 
de R$ 1.000,00 para ser liquidado 
pelo SAA, em um prazo de 4 me-
ses, com uma taxa de juros de 1% 
ao mês. Nesse sistema de amortiza-
ção, os quatro pagamentos dos ju-
ros mensais têm o mesmo valor de 
R$ 1.000,00 x 1% = R$ 10,00, e o 
principal de R$ 1.000,00 é liquida-
do no final do quarto mês, junta-
mente com o pagamento da última 
parcela de juros. Sendo assim, os 
juros de cada período têm sempre o 
mesmo valor, equivalente ao valor 
do principal multiplicado pela taxa 
de juros, dando a falsa impressão 
de que o SAA opera a juros simples 
e não a juros compostos. 

Deve-se atentar que apesar do 
valor dos juros ser sempre calcu-
lado sobre R$ 1.000,00 trata-se de 
regime composto, já que a base de 
cálculo dos juros de cada período é 

sempre o valor do saldo do finan-
ciamento no início do período que, 
nesse sistema, tem o mesmo valor 
do principal. Vejamos: no final de 
cada período, o saldo devedor atin-
ge o valor de R$ 1.010,00 e como os 
juros de R$ 10,00 são integralmen-
te pagos, o saldo devedor volta para 
o patamar de R$ 1.000,00, que é, 
ao mesmo tempo o saldo do início 
do período e o valor do principal. 
Assim, o SAA é um sistema a juros 
compostos, sem capitalização de ju-
ros e, portanto, sem anatocismo.

SAC sem anatocismo
No sistema SAC o valor da amortiza-
ção é calculado dividindo-se o valor 
do principal pelo número de períodos 
de pagamento. Por sua vez, os juros 
são calculados sobre o saldo devedor 
do início de cada período, multipli-
cando-se a taxa de juros pelo saldo. 
O valor das prestações é, portanto, 
decrescente, já que os juros dimi-
nuem a cada prestação. No SAC, da 
mesma forma que no SAA, não há ca-

pitalização de juros e os cálculos obe-
decem, rigorosamente, os conceitos 
do regime de juros compostos, sem 
anatocismo. Importante destacar que 
os contratos de financiamento tanto 
no SAA como no SAC definem com 
precisão os valores das amortizações 
e dos juros de cada período. 

Tabela Price, sem anatocismo 
A Tabela Price “tradicional” é um 
sistema de amortização de financia-
mentos, também conhecido como 
Sistema de Amortização Francês, 
que consiste na liquidação do fi-
nanciamento através de prestações 
periódicas de mesmo valor, ao lon-
go de todo o prazo do financiamen-
to. Nesse sistema, as prestações de 
mesmo valor são pré-calculadas 
pelo regime de juros compostos e 
os contratos de financiamento cos-
tumam apenas estipular o valor das 
prestações, sem especificar os seus 
desdobramentos nas suas parcelas 
de amortização e de juros.

A ocorrência do anatocismo na 
Tabela Price dependerá, fundamental-
mente, dos valores das amortizações 
e juros contidos em cada prestação. 

O critério internacionalmente 
adotado para a subdivisão das pres-
tações da Tabela Price “tradicional” 
em suas parcelas de amortização e 
juros prioriza o pagamento dos juros 
de cada período, tal como determi-
nado pelo art. 354 do Código Civil. 
As amortizações contidas em cada 
prestação são, posteriormente, cal-
culadas pela diferença entre o valor 
da prestação e o valor da parcela que 
foi aplicada na liquidação dos juros 
do período. 

O quadro 1, a seguir, mostra os 
valores da Tabela Price “tradicio-

A ocorrência do 

anatocismo na Tabela 
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e juros contidos em  

cada prestação
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nal” na liquidação de um financia-
mento de R$ 100.000,00, no prazo 
de 4 meses, com a taxa de juros de 
10% ao mês, a juros compostos. A 
prestação mensal obtida pelas cal-
culadoras financeiras tem o valor de 
R$ 31.547,08.

É de se destacar no quadro 1 des-
sa Tabela Price “tradicional”:

os juros devidos de cada mês •	
(coluna A) são calculados pela 
aplicação da taxa de juros 
(10%) sobre o saldo devedor do 
início do mês. Por exemplo, no 
final do 1o mês temos 10.000,00 
= 100.000,00 x 10%; 
os juros devidos em cada mês •	
(coluna A) são integralmente 
pagos no final do respectivo mês 
(coluna C), o que faz evitar a ca-
pitalização de juros;
o saldo devedor no final de cada •	
mês (coluna E) só contém valo-
res de principal;
os pagamentos dos juros têm •	
prioridade sobre os pagamen-
tos das amortizações, atenden-
do ao disposto no art. 354 do 
Código Civil;

os juros decrescem e as amorti-•	
zações crescem ao longo do pra-
zo do financiamento.

Distorções da Tabela Price 
Existem, entretanto, profissionais 
do mercado, inclusive peritos judi-
ciais, que consideram a Tabela Price 
como uma soma de vários financia-
mentos independentes, de pagamen-
to único a termo, de mesmo valor, 

porém com prazos diferentes. Para 
diferenciá-la da Tabela Price “tradi-
cional” vamos denominá-la de Ta-
bela Price “distorcida”.

Nessa Tabela Price “distorcida”, 
a 1a prestação representa um finan-
ciamento cuja amortização é o seu 
valor presente, a 2a prestação repre-
senta um novo financiamento cuja 
amortização é o seu valor presente, e 
assim por diante. A soma dos valores 
presentes de cada prestação é igual ao 
valor do principal do financiamento. 
Nesta sistemática, cada prestação é 
independente das demais, e deve iso-
ladamente pagar os juros de todos 
os períodos anteriores, somente a ela 
vinculados, desde o início do con-
trato. Esses juros anteriores, de cada 
prestação, são capitalizados até a 
data do pagamento da prestação cor-
respondente, instalando-se, assim, o 
anatocismo. Apenas a primeira pres-
tação é que não apresenta juros ca-
pitalizados, pois os juros do primeiro 
período são pagos integralmente. To-
das as demais prestações apresentam 
juros capitalizados.

De acordo com esse método de 
cálculo, do qual, com a devida vê-

Considerar as prestações 

do financiamento 

como a soma de 

vários financiamentos 

independentes é uma mera 

construção teórica que não 

faz sentido financeiro

Quadro 1 Tabela Price “tradicional” – juros compostos – sem anatocismo

Mês
Juros devidos 

(A)

Pagamentos no final do mês Saldo devedor 
de principal 

(E)
Prestação 

(B)
Juros 

(C) = (A) 
Amortização 
(D) = (B) - (C)

0 100.000,00

1 10.000,00 31.547,08 10.000,00 21.547,08 78.452,92

2 7.845,29 31.547,08 7.845,29 23.701,79 54.751,13

3 5.475,11 31.547,08 5.475,11 26.071,97 28.679,16

4 2.867,92 31.547,08 2.867,92 28.679,16 0,00

Soma 100.000,00
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nia, discordamos veementemente, 
o pagamento das amortizações tem 
preferência sobre o pagamento dos 
juros. Em primeiro lugar, são pagas 
as amortizações; o restante é, poste-
riormente, usado para liquidação dos 
juros. Essa prioridade pelas amorti-
zações contraria os critérios adotados 
nos livros de matemática financeira e 
calculadoras financeiras, e só é válida 
se prevista em contrato, sob pena de 
violar o art. 354 do Código Civil.

O quadro 2, a seguir, mostra os 
valores dessa Tabela Price “distorci-
da”, utilizada na liquidação de um 
financiamento com os mesmos da-
dos do exemplo anterior – quadro 
1. No exemplo a seguir, a prestação 
mensal, também obtida pela HP-
12C, tem o valor de R$ 31.547,08.

É de se destacar no quadro 2 – Ta-
bela Price “distorcida”: 

a amortização do 1•	 o mês  
(R$ 28.679,16) é o valor presente 
da 1a prestação de R$ 31.547,08 
e, os juros pagos no 1o mês  
(R$ 2.867,08) são iguais à di-

ferença entre a prestação e a 
respectiva amortização, o que 
demonstra que os pagamentos 
das amortizações têm prioridade 
sobre os pagamentos dos juros, 
diferente do que determina o 
art. 354 do Código Civil;
os juros devidos no 1•	 o mês 
são, indubitavelmente, iguais 
a R$ 100.000,00 x 10% =  
R$ 10.000,00. No entanto, os 
juros efetivamente pagos no final 
desse período têm o valor igual a 
R$ 2.867,08, restando, portanto, 
R$ 7.132,08 de juros vencidos e 
não pagos, que são capitalizados 
– gerando o anatocismo – e pas-
sam a fazer parte do saldo deve-
dor de R$ 78.452,92;
as prestações – que têm o mes-•	
mo valor nos quadros 1 e 2 – são 
subdivididas de forma diferente 
nas suas parcelas de amortiza-
ção e juros;
os saldos devedores dos qua-•	
dros 1 e 2 também têm o mes-
mo valor, no entanto no quadro 
1 o saldo devedor é formado 

exclusivamente pelo principal, e 
no quadro 2 o saldo é formado 
tanto pelo principal e por juros 
vencidos; 
os juros crescem e as amortiza-•	
ções decrescem ao longo do prazo 
do financiamento, estabelecendo 
uma lei de formação inversa à da 
Tabela Price “tradicional”.

Todo e qualquer sistema de amor-
tização de contrato de financiamen-
to é composto de um único princi-
pal, indivisível e de um conjunto de 
prestações que devem ser solidárias 
e comprometidas com a liquidação 
do contrato. As garantias contratu-
ais são apresentadas para cobrir o 
risco de um único principal liberado 
no financiamento. 

Sob a ótica da Tabela Price “dis-
torcida”, na medida em que o valor 
do principal foi subdividido crian-
do multifinanciamentos, cada pres-
tação liquida a parte do principal a 
ela atribuída e também os respecti-
vos juros devidos desde o início até 
a data de pagamento da respectiva 

Quadro 2 Tabela Price “distorcida” a juros compostos com suposto anatocismo

Mês 
(n)

Fator desc. 
composto 
1/(1 + i)n 

(A)

Juros 
devidos 

(B)

Pagamentos no final do mês Juros 
não pagos 

(F) = (B) - (E) 

Saldo devedor 
principal (+) 

juros 

(G)

Prestação 
(PMT) 

(C)

Amortização 
VP de PMT 

(D) = (C) x (A)

Juros
 pagos 

(E) = (C) - (D)

0 100.000,00

1 0,90909 10.000,00 31.547,08 28.679,16 2.867,92 7.132,08 78.452,92

2 0,82645 31.547,08 26.071,97 5.475,11 54.751,13

3 0,75131 31.547,08 23.701,79 7.845,29 28.679,16

4 0,68301 31.547,08 21.547,08 10.000,00 0,00

Soma 100.000,00
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prestação. Assim, por essa dinâmi-
ca, a 1a. prestação paga apenas os 
juros que cabem a ela, apesar do 
seu montante ser suficiente para li-
quidar os juros das prestações sub-
sequentes, que acabam sendo capi-
talizados por falta de pagamento, 
descumprindo a lei.

Não à toa, o art. 354 do Código 
Civil determina a priorização do 
pagamento dos juros com o obje-
tivo de impedir sistemáticas como 
a da Tabela Price “distorcida” que 
instalam o anatocismo. E, dito 
isso, entendemos que: considerar 
as prestações do financiamento 
como a soma de vários financia-
mentos independentes é uma mera 
construção teórica que não faz sen-
tido financeiro e que não atende a 
dispositivos legais.

Prestação da Price 
Pertinente citar que priorizar o paga-
mento dos juros ou das amortizações 
na subdivisão das prestações não al-
tera o valor da prestação. Assim, a 
presença ou não do anatocismo na 
Tabela Price não interfere no valor 
total a ser pago pelos mutuários dos 
financiamentos. Não é o fato de as 
prestações da Tabela Price serem cal-
culadas no regime de juros compos-
tos que gera a prática do anatocis-
mo. O fator decisivo para a presença 
do anatocismo é a definição do cri-
tério a ser usado no desdobramento 
das prestações em suas parcelas de 
amortização e juros.  

Usualmente, a subdivisão das 
prestações em amortização e ju-
ros não é definida nos termos con-
tratuais, tornando a Tabela Price 
“tradicional” vulnerável à prática 
do anatocismo. Para eliminar essa 

vulnerabilidade, bastaria que as ins-
tituições financeiras passassem a es-
pecificar em seus contratos de finan-
ciamento com base na Tabela Price 
“tradicional”, um quadro com os 
valores das amortizações e dos juros 
de cada prestação, seguindo a siste-
mática internacional que prioriza o 
pagamento dos juros.  

Distorções no SAA e SAC
O SAA e o SAC também são con-
siderados por esses profissionais 
como uma soma de vários financia-
mentos independentes, com prazos 
diferentes, e dessa forma passam a 
apresentar o anatocismo. Entretan-
to, há obstáculos para a utilização 
da sistemática de subdividir o prin-
cipal em financiamentos indepen-
dentes, senão vejamos:

os contratos de financiamentos •	
nesses dois sistemas de amorti-
zação especificam os valores das 
amortizações e juros contidos 
em cada prestação;

Não é o fato de  

as prestações da  

Tabela Price serem 

calculadas no regime  

de juros compostos  

que gera a prática  

do anatocismo

as amortizações do SAC são con-•	
ceitualmente constantes e, com a 
imposição de multifinanciamen-
tos, passariam a ser decrescentes; 
os juros periódicos do SAA pas-•	
sariam a conter uma parcela de 
amortização, contrariando os ter-
mos do contrato que determinam 
pagamento integral de juros.

Conclusão
O SAA e o SAC, calculados a juros 
compostos, estão contratualmente 
protegidos e, por essa razão, não 
costumam sofrer demandas judiciais 
pela prática do anatocismo.

No caso da Tabela Price, há fre-
quentes questionamentos sobre o 
anatocismo que poderiam ser fa-
cilmente evitados pela inclusão de 
cláusulas contratuais com especifi-
cação sobre pagamentos de juros e 
amortização, atendendo, assim, ao 
art. 354 do Código Civil que priori-
za o pagamento dos juros em detri-
mento das amortizações. 

Assim, na medida em que os 
contratos de financiamentos, com 
liquidação pela Tabela Price, façam 
as especificações necessárias sobre 
juros e amortizações e que prevale-
çam – de forma expressa – os con-
ceitos internacionais da Tabela Pri-
ce “tradicional”, o questionamento 
sobre a presença do anatocismo 
deixaria de ser objeto de demandas 
judiciais, o que s.m.j. facilitaria a 
vida das instituições financeiras, do 
Judiciário e dos mutuários. 

1Autor do livro de Matemática financeira ob-
jetiva e aplicada, Editora Saraiva, 10a Edição, 
2017. Professor de Matemática Financeira e 
Análise de Investimentos no IAG PUC-Rio e 
Coppead/UFRJ.
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Nos últimos meses temos notado um 
descompasso positivo entre o cresci-
mento das vendas do comércio e a 
produção industrial. Essa diferença 
é notada especialmente no chamado 
comércio ampliado, que inclui, além 
do comércio usual, o atacado e o 
varejo da construção civil e automó-
veis, e poderia se constituir em um 
indicador de que o consumo estaria 
estimulando a retomada, mas por en-
quanto não parece ser isso que esteja 
ocorrendo. Entre os grupos que mais 
têm contribuído para o crescimento 
das vendas, estão os automóveis, os 
produtos farmacêuticos e outros ar-
tigos de uso pessoal e doméstico. En-
quanto os dois primeiros vêm sendo 
atendidos pelas importações, como 
podemos notar pelos dados desa-
gregados da balança comercial, o 
terceiro inclui bens de pequeno valor 
adicionado. Entre estes três, somente 
os automóveis poderiam ajudar na 
retomada da indústria – boa parte 
dos fármacos já não são mais produ-
zidos no país, enquanto bens de con-
sumo de menor valor não exercem 
o impacto necessário para estimular 
o crescimento consistente da produ-

Crescimento e composição da 
pauta externa

claramente a mudança na composi-
ção do saldo comercial; os produtos 
primários passaram a ser protago-
nistas, como no passado anterior 
aos anos 1980, e os manufaturados 
voltaram a ser deficitários, princi-
palmente em indústrias intensivas 
em pesquisa e desenvolvimento, 
que são as mais relevantes para o 
processo de sofisticação da estru-
tura produtiva de um país. Chama 
a atenção o fato de também termos 
nos tornado deficitários em bens da 
indústria intensiva em trabalho, que 
requerem menor conteúdo tecnoló-
gico e proporcionalmente mais mão 
de obra, sendo, portanto, setores 
em que não temos dificuldades para 
produzir. Também deve-se ressaltar 
o déficit na indústria associada à 
mineração e energia, que consiste 
basicamente em produtos químicos 
orgânicos e inorgânicos, adubos e 
petróleo refinado; não é razoável 
que um país abundante em recursos 
naturais não desenvolva adequada-
mente nem as indústrias associadas 
à exploração de tais recursos ou 
busque agregar maior valor neste 
tipo de produtos. Nas indústrias in-

ção industrial. Infelizmente, a de-
manda por bens de maior valor adi-
cionado vem sendo crescentemente 
atendida por produtos produzidos 
fora do país, sem a contrapartida de 
exportarmos mais outros bens com 
elevado conteúdo tecnológico. Esse 
caminho certamente não levará ao 
nosso crescimento sustentado, pois 
uma eventual retomada da demanda 
poderá resultar em forte aumento da 
produção de importados. O estra-
go em nossa estrutura produtiva já 
é significativo. E um dos principais 
motivos para esse descompasso é a 
deterioração de nossa pauta de co-
mércio exterior.

Os dados das tabelas a seguir 
ajudam a explicar o argumento. A 
tabela 1 apresenta o saldo da ba-
lança comercial por setores e inten-
sidade no uso de fatores de produ-
ção, classificação essa sugerida por 
Pavitt (1984).1 Estão considerados 
três anos, o inicial e o final da série 
e um ano intermediário, 2005, em 
que a composição de nossa balança 
comercial era favorável, indicando 
inclusive um superávit nas transa-
ções com manufaturados. Nota-se 
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Fonte: Funcex.

Tabela 1 Saldo comercial pela intensidade no uso de fatores – valores em US$ milhões

Grupos/intensidade 1996 2005 2018

Produtos primários -1.474 11.820 81.317

Agrícolas 549 9.905 43.788

Minerais 2.620 8.077 25.145

Energéticos -4.643 -6.161 12.385

Produtos industriais -4.754 31.224 -25.013

Semimanufaturados 5.441 20.418 16.119

Agrícolas/Mão-de-obra intensivas 6.204 16.783 25.420

Agrícolas/Capital intensivas 2.894 6.366 15.809

Minerais -1.770 -2.478 -16.200

Energéticos -1.887 -253 -8.910

Manufaturas -10.195 10.806 -41.132

Indústrias intensivas em trabalho 984 4.276 -5.414

Indústrias intensivas em economia de escala 1.685 14.623 733

Fornecedores especializados (BK) -5.123 -1.163 -12.237

Indústrias intensivas em P&D -7.741 -6.930 -24.214

Demais produtos 629 2.180 2.354

Demais produtos 629 2.180 2.354

Total brasileiro -5.599 45.224 58.659

tensivas em escala, como siderurgia, 
metais e automóveis, o superávit 
também é cada vez menor.

Na tabela 2 podemos observar 
a composição do saldo comercial 
por intensidade tecnológica e com 
maior detalhamento setorial. Os 
maiores déficits ocorrem na indús-
tria química, que se constitui em 
importante insumo para diversos 
setores, e já foi relevante no país, 
na indústria de eletrônicos e teleco-
municações – de crescente impor-
tância para o desenvolvimento de 
todos os demais setores da econo-
mia – e no refino do petróleo que, 
conforme já afirmado, é injustifi-
cável para um país que extrai tal 
quantidade dessa commodity. O 
único setor de alta tecnologia em 
que possuímos superávit é o aero-
náutico, para o qual houve uma 
estratégia específica de política 
industrial no passado. Infelizmen-

te vamos perdê-lo também, com a 
progressiva transferência da pro-
dução da Embraer para outros paí-
ses. Só conseguimos obter superá-
vits em produtos primários ou com 
baixa tecnologia incorporada.

É evidente que uma economia fe-
chada não leva ao desenvolvimento. 
A produção voltada ao comércio ex-
terior está atualmente estruturada em 
cadeias globais de valor e, nesse cená-
rio, o crescimento econômico requer 
a adoção de uma estratégia que resul-
te na importação de bens de menor 
e exportação de bens de maior valor 
adicionado. Estamos fazendo justa-
mente o oposto: nossos coeficientes 
de abertura líquida (exportações [-] 
importações de insumos, dividido 
pelo valor da produção, a preços 
constantes, de forma a desconsiderar 
o efeito das mudanças no câmbio) 
são negativos na maioria da indústria 
de transformação: dos 19 subsetores 

pesquisados pela CNI, apenas sete 
são positivos, sendo apenas dois des-
tes em setores de média-alta ou alta 
tecnologia: máquinas e equipamentos 
e aeronáutica.

Não há como o país crescer de for-
ma consistente neste cenário: supondo 
que as vendas no comércio permane-
çam crescendo (o que de toda forma 
parece insustentável), parcela relevan-
te da demanda por produtos de maior 
conteúdo tecnológico será atendida 
pelas importações. E se, por outro 
lado, a economia mundial retomasse 
o crescimento, os efeitos para nós se 
concentrariam na demanda por bens 
primários ou menos sofisticados. Já 
assistimos a esse filme e suas consequ-
ências na década passada. 

Anos de políticas erradas provoca-
ram essa mudança na pauta de comér-
cio exterior e na composição da pro-
dução industrial. Reverter esse quadro 
exige um esforço macroeconômico, de 
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Tabela 2 Saldo comercial por intensidade tecnológica – valores em US$ milhões

Intensidade/item 1996 2005 2018

Não industriais -521 11.408 81.135

Agricultura, pecuária, pesca, extrativa florestal e mineral -687 11.371 80.729

Desperdícios e resíduos 187 47 262

Demais (bens usados, reciclados e outros) -22 -10 144

Baixa 9.971 28.131 38.435

Alimentos, bebidas e tabaco 6.328 17.964 28.379

Madeira e seus produtos; papel e celulose; gráfica 1.519 5.435 12.257

Têxtil, couro e calçados 2.065 3.770 -1.957

Produtos manufaturados não especificados 59 963 -245

Média-baixa 2.355 10.324 -5.570

Borracha e produtos plásticos -331 -198 -2.295

Metais ferrosos 3.731 7.818 8.946

Metais não ferrosos 1.431 2.017 3.351

Produtos minerais não metálicos 213 1.204 473

Produtos metálicos -301 103 -523

Refino de petróleo -2.418 -749 -10.603

Construção e reparação naval 171 213 -4.104

Produtos manufaturados diversos -141 -84 -817

Média-alta -12.284 -2.268 -40.200

Produtos químicos e farmacêuticos -4.844 -6.062 -25.358

Veículos automotores -807 7.744 -1.227

Outro material de transporte -2 -252 -544

Máquinas e equipamentos -3.320 -179 -4.298

Máquinas, equipamentos e material elétrico -1.043 -735 -4.093

Material de escritório e informática -98 -35 -81

Material e aparelhos eletrônicos e de comunicações -1.523 -2.203 -2.538

Instrumentos diversos (médicos, ótica, relojoaria, precisão etc.) -647 -545 -2.062

Alta -5.758 -4.549 -17.362

Aeronáutica e aeroespacial -82 2.447 5.923

Armamentos 67 105 178

Computadores e máquinas de escritório -1.107 -1.319 -2.139

Eletrônica e telecomunicações -2.504 -1.956 -11.183

Farmacêutica -552 -1.071 -4.356

Instrumentos científicos -1.011 -1.729 -2.679

Máquinas elétricas -325 -233 -653

Máquinas não elétricas -261 -267 -415

Químicos 18 -527 -2.040

Demais produtos 637 2.179 2.222

Demais produtos 637 2.179 2.222

Total brasileiro -5.599 45.224 58.659

política de desenvolvimento tecnoló-
gico, de melhoria da infraestrutura e 
apoio logístico ao comércio exterior. 
Não será um processo de abertura co-
mercial que é praticamente unilateral 
para o desenvolvimento, pois não be-

neficia nossa indústria, que reverterá 
esse quadro. A não ser que aceitemos 
transformar nossa indústria em um 
entreposto de importados e que as 
ocupações geradas na economia bra-
sileira se destinem a entregar refeições 

ou transportar pessoas.   

1Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of techni-
cal change: towards a taxonomy and a theory. 
Research Policy, 13(6), 343-373.
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A agenda de acordos comerciais do 
Brasil, como membro do Mercosul, 
tem avançado como mostra o tér-
mino das negociações com a União 
Europeia e o EFTA (Suíça, Noruega, 
Islândia e Liechtenstein). A entrada 
em vigor desses acordos, porém, 
ainda depende da aprovação pelos 
Congressos dos países membros. 
Em adição, o governo sinalizou que 
as negociações com a Coreia do Sul 
poderão ser concluí das em 2020, 
assim como com o Canadá e Singa-
pura. 

No caso do continente sul-ame-
ricano, o ano de 2019 marca uma 
nova etapa no processo de integra-
ção: a formação de uma “quase área 
de livre-comércio na América do 
Sul”. Recordemos os fatos.

Com a criação da união aduanei-
ra do Mercosul, todos os seus países 
membros passariam a adotar a mes-
ma tarifa de importações em relação 
a terceiros países (a tarifa externa 
comum). No entanto, todos os pa-
íses tinham acordos de preferências 
tarifárias com seus parceiros da Ala-
di (Associação Latino-Americana 
de Integração). Logo era necessário 
renegociar o patrimônio histórico 
da Aladi (as preferenciais). Diante 

Área de livre-comércio da América 
do Sul: desafios e oportunidades

desse quadro, o governo brasileiro 
propôs, em 1993, a ALCSA (Área 
de Livre-Comércio Sul-Americana). 
A ideia era negociar um cronogra-
ma conjunto de reduções tarifárias 
envolvendo todos os países da re-
gião para que, em 10 anos, uma 
área de livre-comércio estivesse em 
vigor na região. A proposta não foi 
adiante. No seu lugar, os países do 
Mercosul passaram a fazer negocia-
ções separadas com todos os mem-
bros da Aladi.

Na região sul-americana, em 
1996, foi assinado o acordo com o 
Chile e a Bolívia e, em 2004, 100% 
das linhas tarifárias foram zera-
das. Em 2004, Colômbia, Equador 
e Venezuela assinaram o acordo 
com o Mercosul. Com a Venezue-
la, 100% das tarifas estão zeradas; 
com o Equador, 89,5%: e com a 
Colômbia, 97% (após a assinatura 
de um adendo em 2017). Por últi-
mo, foi assinado o acordo com o 
Peru, que fixa 96,6% das tarifas 
em livre-comércio. 

Todos os acordos assinados tra-
tavam apenas do comércio de mer-
cadorias e de tarifas. Eram deixadas 
de fora, portanto, as barreiras não-
tarifárias como normas fitossanitá-
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(15,5%), Uruguai (27,3%); e Chile 
(12,9%). A participação do Brasil 
era de 18,3% (Argentina), 15,1% 
(Uruguai) e 4,5% (Chile).

Colômbia, Peru, Bolívia e Para-
guai registraram aumento de par-
ticipação entre 1997/98 e 2007/08 
e depois queda. A participação da 
América do Sul (Brasil, entre pa-
rênteses) foi em 2018: Colômbia, 
15,6% (3,7%); Peru, 11,4% (3,6%), 
Bolívia, 46,9% (19%); e Paraguai, 
62% (31%). 

A queda da participação da 
América do Sul foi acompanhada 
também, na maior parte dos pa-
íses, do menor peso do comércio 
com a União Europeia e os Esta-
dos Unidos. A principal mudança 
na região foi a ascensão da China 
cuja participação na pauta expor-
tadora supera a da América do Sul 
no Brasil, Chile e Peru, em 2018. 
Na Argentina, Colômbia e Bolívia, 
apesar de um crescimento na parti-
cipação da China, essa fica abaixo 
de 10%. O Paraguai é um caso es-

rias, normas técnicas, procedimentos 
aduaneiros, entre outros, que cons-
tituem muitas vezes entraves mais 
restritivos ao comércio do que as ta-
rifas. Além disso, os acordos não in-
cluíam as negociações que integram 
os acordos comerciais de nova gera-
ção, como investimentos, serviços, 
direitos de propriedade intelectual, 
entre outros. A partir de 2015, o 
governo começou a propor negocia-
ções nessas áreas, como o acordo de 
compras governamentais com o Peru 
e os de investimentos com o Chile, 
Peru e Colômbia. 

Os gráficos 1, 2 e 3 mostram 
a participação dos mercados da 
União Europeia, Estados Unidos, 
China e América do Sul nas expor-
tações totais dos principais países 
da América do Sul. A importância 
do comércio da América do Sul caiu 
ao longo do período de 1997/98 a 
2017/18 para a Argentina, Brasil, 
Uruguai, Chile. Em 2018, a partici-
pação da América do Sul nesses paí-
ses era: Argentina (30,4%); Brasil 

pecial, pois está entre os 17 países 
do mundo que reconhece Taiwan 
como Estado soberano. 

O que os dados mostram? Pode 
haver espaço para o incremento do 
comércio da região se os acordos 
ampliarem o escopo das suas nego-
ciações, em especial com medidas 
de facilitação de comércio que vão 
desde regras de origem, barreiras 
não tarifárias e procedimentos adua-
neiros. Além disso, acordos de inves-
timentos poderão alavancar tanto o 
comércio de bens como serviços.

Estudos do Banco Inter Ame-
ricano de Desenvolvimento (BID) 
liderados por Mauricio Mesquita1 
apontam que o comércio intrarre-
gional da América Latina poderá 
crescer se a agenda de facilitação 
de comércio for implementada. 
Em adição, chama atenção para as 
barreiras associadas ao custo logís-
tico. Sem integração física não há 
comércio.  

Aqui voltamos para a China. A 
presença da China na região não só 

Fonte: Sistema WITS. Elaboração FGV IBRE.

Gráfico 1 Participação (%) da União Europeia, China, EUA e América do Sul no total 
das exportações da Argentina, Brasil e Uruguai
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em comércio, mas como investido-
ra, em especial em projetos de infra-
estrutura deve ser alvo de um plane-
jamento comum na região. Práticas 
de investimentos condizentes com 
os objetivos de um desenvolvimen-
to sustentável têm sido objeto de 
estudos entre o BID e institutos chi-
neses.2

Ampliação da agenda de comér-
cio e parcerias para a melhoria da in-
fraestrutura na região são condições 
necessárias para que se inicie uma 
nova etapa no processo de integra-
ção sul-americana. Esse processo é 
elemento importante para o aumen-
to da produtividade das economias 
locais e, logo, para que possam obter 

benefícios com as agendas de comér-
cio com países extrablocos. 

Nota: Não possível trabalhar com dados da Ve-
nezuela por falta de informações.
1https://publications.iadb.org/en/connecting-
dots-road-map-better-integration-latin-ameri-
ca-and-caribbean
2https://publications.iadb.org/en/sustainable-
infrastructure-new-chapter-china-lac-infras-
tructure-cooperation

Gráfico 2 Participação (%) da União Europeia, China, EUA e América do Sul no total 
das exportações do Chile, Colômbia e Peru
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Gráfico 3 Participação (%) da União Europeia, China, EUA e América do Sul no total 
das exportações da Bolívia e do Paraguai
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índice, que seria descontinuado em Fevereiro/2019, teve sua data de referência estendida até 
Março/2019, para fechamento do trimestre.

As Notas Técnicas sobre os índices FGV estão disponíveis no Portal do IBRE 
https://portalibre.fgv.br/

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 30/09/2019.
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Índice de preços ao produtor amplo-DI – Origem (IPA-OG-DI) - Brasil - base: dez. 07 = 100

Período

Indústria de Transformação

Produtos 
Alimentícios* 1 Bebidas*

Fumo Processado e 
Produtos do Fumo

Produtos 
Têxteis

Artigos do
Vestuário

Couros, Artigos 
para Viagem e 

Calçados

Madeira 
Desdobrada e 
Produtos de 

Madeira

Celulose, Papel e
Produtos de Papel

Produtos Derivados 
do Petróleo e 

Biocombustíveis

1420533 - Col. 19A 1420589 - Col. 19B 1420599 - Col. 20 1420604 - Col. 21 1420618 - Col. 22 1420630 - Col 23 1420643 - Col. 24 1420653 - Col. 25 1420669 - Col. 26

2019 Mar. 104,010 212,400 203,906 188,834 163,278 140,747 190,601 201,201 218,538

Abr. 105,037 212,265 204,183 188,892 164,551 140,568 191,413 202,795 227,526

Maio. 105,755 211,859 206,210 188,859 164,668 140,997 191,477 202,021 234,816

Jun. 106,756 210,519 208,371 188,988 164,867 140,622 190,927 202,205 219,116

Jul. 106,072 213,341 214,203 189,373 165,404 140,709 190,490 199,214 212,254

Ago. 106,595 211,425 214,063 188,713 165,775 140,701 193,099 195,842 208,664

*Ver nota técnica. 1Base: maio de 2016 = 100.

Índice de preços ao produtor amplo-DI – Origem (IPA-OG-DI) - Brasil - base: ago. 94 = 100

Período
Produtos Agropecuários

Produtos Industriais

Total Indústria Extrativa Indústria de Transformação

1420485 - Col. 9 1420515 - Col. 10 1420516 - Col. 11 1420532 - Col. 12

2019 Mar. 1.013,645 669,860 1.241,100 646,838

Abr. 1.009,479 680,583 1.318,083 653,816

Maio. 986,494 690,515 1.409,755 659,075

Jun. 1.008,610 693,132 1.526,609 654,981

Jul. 987,637 695,856 1.641,558 651,115

Ago. 996,866 685,486 1.479,224 649,562

Índice de preços ao produtor amplo-DI – Origem (IPA-OG-DI) – Brasil – base: dez. 07 = 100

Período

Produtos Agropecuários Produtos Industriais

Lavouras Temporárias Lavouras Permanentes Pecuária

Indústria Extrativa

Carvão Mineral Minerais Metálicos
Minerais Metálicos  

Não-Ferrosos

1420487 - Col. 13 1420500 - Col. 14 1420509 - Col. 15 1420517 - Col. 16 1420520 - Col. 17 1420523 - Col. 18

2019 Mar. 200,632 203,139 197,114 194,094 320,026 219,031

Abr. 197,299 196,743 202,422 194,094 341,741 227,863

Maio. 192,561 178,852 202,085 194,094 367,587 233,718

Jun. 200,032 178,407 202,192 194,276 400,475 229,505

Jul. 193,662 184,686 199,128 194,276 433,095 218,396

Ago. 197,220 183,582 198,639 195,654 387,184 217,795

Índices gerais – base: ago. 94 = 100

Período

Índice Geral de Preços Índice de Preços ao Produtor Amplo-DI Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC)

(total - média geral)
IGP-M IGP-10

Oferta Global Disponibilidade Interna Oferta Global Estágios de Processamento

161392* - Col. 1 161384 - Col. 2 1420484 - Col. 3 1416651 - Col. 4 160868 - Col. 6 200045 - Col. 7 209425 -  Col. 8

2019 Mar. 705,946 714,243 762,956 776,783 752,524 722,707 732,383

Abr. 712,308 720,695 771,272 785,250 755,373 729,346 739,691

Maio. 715,145 723,577 775,319 789,371 755,625 732,595 744,869

Jun. 719,641 728,142 781,769 795,938 762,304 738,421 748,534

Jul. 719,601 728,084 780,076 794,214 766,699 741,346 753,087

Ago. 715,989 724,395 773,028 787,038 769,951 736,402 749,552

*Nota: Código referente à série do site http://portalibre.fgv.br/. 
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Índice de preços ao produtor amplo-DI – Origem (IPA-OG-DI) - Brasil - base: dez. 07 = 100

Período

Indústria de Transformação

Produtos 
Químicos*1 Produtos Farmacêuticos*

Artigos de Borracha e
de Material Plástico

Produtos de Minerais
Não Metálicos

Metalurgia
Básica

Produtos 
de Metal

1420683 - Col. 27A 1420737 - Col. 27B 1420741 - Col. 28 1420763 - Col. 29 1420787 - Col. 30 1420817 - Col. 31

2019 Mar. 117,917 174,388 204,227 162,377 193,828 194,852

Abr. 119,072 180,749 203,574 162,396 195,221 195,684

Maio. 120,445 180,980 203,967 162,362 196,977 196,003

Jun. 121,118 180,992 204,095 162,781 196,750 195,935

Jul. 120,352 180,994 203,726 163,021 195,753 195,289

Ago. 119,602 181,204 203,949 162,462 194,609 195,282

*Ver nota técnica. 1Base: maio de 2016 = 100.

Índice de preços ao produtor amplo-DI – Origem (IPA-OG-DI) – Brasil – base: dez. 07 = 100

Período

Indústria de Transformação

Máquinas e 
Equipamentos

Equipamentos de Informática, 
Produtos Eletrônicos e Ópticos

Máquinas, Aparelhos 
e Material Elétrico

Veículos Automotores, 
Reboques, Carrocerias  

e Autopeças

Outros Equipamentos 
de Transporte

Móveis e Artigos 
de Mobiliário

1420877 - Col. 32 1420835 - Col. 33 1420855 - Col. 34 1420909 - Col. 36 1420929 - Col. 37 1420934 - Col. 38

2019 Mar. 163,307 89,673 173,010 140,751 135,303 179,322

Abr. 163,960 89,455 174,064 141,227 136,708 179,427

Maio. 164,446 89,455 175,023 141,455 136,370 179,547

Jun. 164,649 89,280 174,923 141,908 137,518 179,257

Jul. 164,536 88,298 174,915 142,779 137,753 179,803

Ago. 164,963 88,058 174,723 143,419 137,753 179,724

Preços ao consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Preços ao Consumidor (Custo de Vida)

Total

Alimentação Habitação

Total
Gêneros 

Alimentícios
Alimentação 

Fora
Total

Aluguel e 
Encargos

Serviço Público
de Residência

Mobiliário
Roupas de Cama, 

Mesa e Banho

1390594 - Col. 5 1390596 - Col. 1 1390598 - Col. 1A 1390914 - Col. 1B 1390942 - Col. 2 1390944 - Col. 2A 1390952 - Col. 2B 1390964 - Col. 2C 1390974 - Col. 2D

2019 Mar. 576,401 531,327 523,638 598,574 739,589 981,058 1.087,279 419,568 248,510

Abr. 580,025 534,669 527,647 601,056 742,296 984,993 1.091,522 421,804 249,876

Maio. 581,305 532,675 523,842 602,112 746,270 990,196 1.106,306 422,905 248,888

Jun. 581,163 532,180 521,773 604,390 745,503 990,867 1.100,197 422,414 249,336

Jul. 582,952 534,043 524,223 605,388 753,135 998,499 1.132,065 423,762 250,515

Ago. 583,925 532,094 520,021 607,287 759,216 1.004,522 1.155,568 425,458 249,629

Preços ao consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Habitação

Eletrodomésticos e Equipamentos

Utensílios 
Diversos

Artigos de Conservação e Reparo

Total Eletrodomésticos
Equipamentos 

Eletrônicos
Total

Material

Limpeza Pintura Hidráulico

1390982 - Col.  2E 1390984 - Col. 2EA 1391000 - Col. 2EB 1391016 - Col. 2F 1391040 - Col. 2G 1391042 - Col. 2GA 1391058- Col. 2GB 1391062- Col. 2GC

2019 Mar. 117,318 220,849 56,597 294,554 453,905 508,064 546,892 365,646

Abr. 117,760 221,256 56,904 293,622 455,885 511,027 549,547 364,757

Maio. 117,563 220,858 56,815 292,427 458,061 515,637 544,573 365,748

Jun. 117,113 220,677 56,450 294,275 457,841 514,494 541,969 366,685

Jul. 117,088 221,479 56,250 294,152 458,257 513,839 544,269 369,193

Ago. 117,059 221,580 56,201 294,280 460,252 517,318 555,838 371,879
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Preços ao consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Educação, Leitura e Recreação Transporte

Total

Educação

Leitura Recreação Total Público
Total

Cursos
Formais

Cursos
Não Formais

Material Escolar e 
Livros em Geral

1391292 - Col. 5 1391294 - Col. 5A 1391296 - Col. 5AA 1391310 - Col. 5AB 1391322 - Col. 5AC 1391330 - Col. 5B 1391338 - Col. 5C 1391388 - Col. 6 1391390 - Col. 6A

2019 Mar. 771,198 913,888 1.116,949 758,090 431,334 569,939 545,654 539,074 945,299

Abr. 775,041 914,536 1.116,949 759,182 433,112 570,541 552,064 544,390 956,145

Maio. 775,779 914,519 1.116,949 758,822 433,321 572,817 553,197 547,076 956,818

Jun. 782,402 914,770 1.116,949 759,967 433,452 577,095 564,682 543,264 957,191

Jul. 782,192 915,157 1.116,949 760,687 434,461 580,532 563,598 540,642 957,565

Ago. 783,176 915,638 1.116,949 761,231 435,985 581,849 564,839 541,365 957,659

Preços ao consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Transporte (Próprio) Despesas Diversas

Total Veículos
Peças e 

Acessórios
Combustíveis e
Lubrificantes

Serviços 
de Oficina

Total Fumo
Outras Despesas

Diversas
Comunicação

(base: jan. 2012 = 100)

1391412 - Col. 6B 1391414 - Col. 6BA 1391420 - Col. 6BB 1391426 - Col. 6BC 1391438 - Col. 6BD 1391456 - Col. 7 1391458 - Col. 7A 1391464 - Col. 7B 1391492 - Col.7C

2019 Mar. 400,669 83,628 341,006 784,311 459,269 558,318 710,484 477,773 117,298

Abr. 404,374 83,582 345,425 801,340 463,320 561,718 709,556 482,928 117,384

Maio. 407,024 83,816 347,236 813,065 463,320 563,003 709,079 484,931 117,120

Jun. 403,048 83,861 345,040 790,818 464,376 560,587 709,079 481,550 117,403

Jul. 400,294 84,042 346,036 773,945 464,019 562,551 710,601 483,649 117,439

Ago. 401,022 84,197 346,932 777,359 462,835 562,256 710,831 483,138 117,890

Preços ao consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Saúde e Cuidados Pessoais

Total

Serviços de Saúde Produtos Médicos e Odontológicos
Cuidados
PessoaisTotal

Hospitais e
Laboratórios

Médico, Dentista
e Outros

Total Medicamentos
Aparelhos Médicos  

e Odontológicos
Produtos 

Farmacêuticos

1391190 - Col. 4 1391192 - Col. 4A 1391194 - Col. 4AA 1391202 - Col. 4AB 1391214 - Col. 4B 1391216 - Col. 4BA 1391248 - Col. 4BB 1391254 - Col. 4BC 1391260 - Col. 4C

2019 Mar. 642,118 981,752 406,729 1.016,470 481,390 503,256 372,646 256,955 430,704

Abr. 647,514 987,271 407,277 1.022,321 489,182 512,008 374,523 261,365 432,850

Maio. 651,557 992,746 408,706 1.028,055 496,127 519,717 376,851 265,232 432,601

Jun. 654,228 998,706 409,226 1.034,378 495,727 519,469 378,629 260,967 435,254

Jul. 656,718 1.004,045 410,178 1.040,005 497,377 520,496 381,685 265,372 436,099

Ago. 657,906 1.008,801 410,161 1.045,085 497,375 520,687 382,599 262,614 435,732

Preços ao consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Habitação Vestuário

Material 
Elétrico

Serviços de
Residência

Total Roupas Calçados
Acessórios do

Vestuário
Serviços de
Vestuário

1391066 - Col. 2GD 1391076 - Col. 2H 1391094 - Col. 3 1391096 - Col. 3A 1391142 - Col. 3B 1391168 - Col. 3C 1391180 - Col. 3E

2019 Mar. 312,101 817,393 224,982 206,486 209,169 325,632 596,743

Abr. 313,890 819,691 226,986 208,286 210,062 332,498 597,108

Maio. 314,515 820,221 227,604 209,055 210,126 333,553 596,117

Jun. 315,741 822,149 228,726 210,273 211,404 332,766 599,529

Jul. 316,237 823,207 228,174 209,253 211,137 335,475 599,474

Ago. 314,807 824,717 227,522 208,298 210,670 336,913 600,004
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Preços ao consumidor – Rio de Janeiro – disponibilidade interna (IPC/RJ-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Preços ao Consumidor

Total Alimentação Habitação Vestuário
Saúde e 

Cuidados Pessoais
Educação, Leitura

e Recreação
Transportes

Despesas 
Diversas

Comunicação
(base: jan. 2012 = 100)

1388328 - Col. 8 1388330 - Col. 8A 1388578 - Col. 8B 1388718 - Col. 8C 1388800 - Col. 8D 1388896 - Col. 8E 1388980 - Col. 8F 1389036 - Col. 8G 1389068 - Col.8H

2019 Mar. 640,599 555,732 801,605 297,272 737,009 744,955 751,467 511,106 116,142

Abr. 644,269 558,098 810,012 300,896 741,170 745,052 753,242 512,210 116,541

Maio. 644,226 554,564 810,086 302,414 745,081 744,222 756,460 512,567 116,665

Jun. 644,399 555,759 808,323 302,194 748,974 748,997 753,322 508,585 116,665

Jul. 645,887 557,588 811,667 301,947 751,832 748,739 751,854 512,649 116,716

Ago. 646,819 553,631 820,839 302,906 753,370 749,084 750,545 512,519 116,952

Preços ao consumidor – São Paulo – disponibilidade interna (IPC/SP-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Preços ao Consumidor

Total Alimentação Habitação Vestuário
Saúde e 

Cuidados Pessoais
Educação, Leitura

e Recreação
Transportes

Despesas 
Diversas

Comunicação
(base: jan. 2012 = 100)

1389834 - Col. 9 1389836 - Col. 9A 1390088 - Col. 9B 1390224 - Col. 9C 1390312 - Col. 9D 1390402 - Col. 9E 1390488 - Col. 9F 1390544 - Col. 9G 1390578 - Col. 9H

2019 Mar. 532,159 501,373 666,754 196,001 593,774 786,395 456,467 642,901 106,859

Abr. 534,406 505,095 666,041 198,287 598,365 789,152 458,170 644,031 106,892

Maio. 535,706 502,362 671,371 200,196 602,510 788,140 459,992 643,813 106,995

Jun. 536,170 500,462 674,390 202,167 605,809 792,890 457,087 643,880 107,990

Jul. 538,370 500,907 685,144 201,306 608,595 794,057 455,921 644,542 107,990

Ago. 539,856 499,516 691,961 202,393 610,109 793,645 456,707 644,443 108,866

Preços ao consumidor – municípios das capitais – disponibilidade interna – base: dez. 2000 = 100

Período

Preço ao Consumidor - Total

Belo Horizonte Brasília Porto Alegre Recife Salvador

1386842 - Col. 11 1386124 - Col. 12 1389084 - Col. 17 1387578 - Col. 18 1385390 - Col. 19

2019 Mar. 295,407 287,228 308,082 309,078 292,116

Abr. 296,161 289,248 310,811 311,049 295,275

Maio. 296,812 289,972 311,733 312,054 296,366

Jun. 297,479 288,962 311,229 311,207 296,470

Jul. 298,557 289,986 311,838 312,879 296,867

Ago. 299,403 289,777 312,161 313,018 297,471

Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Índice Nacional de Custo da Construção

Média Mão de Obra
Materiais, Equipamentos 

e Serviços
H1

(1 e 2 Pavimentos)
H4

(3, 4, 5 e 6 Pavimentos)
H12

(10 e mais Pavimentos)

160868 - Col. 6 160906 - Col. 1 160914 - Col. 2 160876 - Col. 3 160884 - Col. 4 160892 - Col. 5

2019 Mar. 752,524 999,935 575,211 746,630 763,343 752,403

Abr. 755,373 1.001,974 578,568 749,517 766,192 755,258

Maio. 755,625 1.002,058 578,930 749,951 766,467 755,365

Jun. 762,304 1.017,761 579,428 757,058 772,450 762,606

Jul. 766,699 1.026,350 580,933 761,128 776,810 767,307

Ago. 769,951 1.033,472 581,529 765,301 780,405 769,589
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Custo da construção – municípios das capitais – base: ago. 94 = 100

Período

Belo Horizonte Brasília

Total
Materiais, Equipamentos 

e Serviços
Mão de Obra Total

Materiais, Equipamentos 
e Serviços

Mão de Obra

160957 - Col. 15 160965 - Col. 16 160973 - Col. 17 160981 - Col. 18 160991 - Col. 19 161007 - Col. 20

2019 Mar. 841,427 589,067 1.184,775 691,426 544,520 882,296

Abr. 843,308 592,125 1.184,775 693,219 547,589 882,296

Maio. 843,483 592,410 1.184,775 694,354 549,532 882,296

Jun. 844,188 593,557 1.184,775 695,657 551,762 882,296

Jul. 845,899 596,337 1.184,775 696,522 553,242 882,296

Ago. 846,003 596,506 1.184,775 707,955 554,213 907,975

Custo nacional da construção civil e obras públicas – por tipo de obras – base: mar. 99 = 100

Período

Obras Hidrelétricas (Índices Específicos, por Tipo de Obras)

Escavação Concreto

Comum
Em Rocha 

a Céu Aberto
Limpeza e Tratamento 
de Fundação em Rocha

Em Rocha
Subterrânea

Massa Armado
Massa sem

Cimento e Aço
Estrutural s/

Cimento e Aço
Compactado a

Rolo s/ Cimento
Projetado s/

Cimento e Aço

160086 - Col. 1 160094 - Col. 2 1000305 - Col. 2A 160108 - Col. 3 160132 - Col. 4 160116 - Col. 5 1000327 - Col. 7A 1000325 - Col. 7B 1000326 - Col. 7C 1000328 - Col. 7D

2018 Out. 385,086 328,222 332,993 327,720 335,352 367,098 299,899 319,912 349,964 397,941

Nov. 388,447 329,576 332,912 327,210 335,275 367,144 300,272 320,284 351,246 397,321

Dez. 375,423 322,877 331,560 323,313 334,455 366,772 301,865 321,008 347,797 395,913

2019 Jan. 375,059 321,514 335,387 324,407 334,016 366,064 301,337 320,791 347,023 396,308

Fev. 377,017 322,884 335,494 324,122 334,138 366,313 301,106 320,598 347,175 395,918

Mar. 380,477 325,956 336,849 324,995 336,027 367,516 303,691 322,770 349,336 398,938

Custo da construção – municípios das capitais – Rio de Janeiro – base: ago. 94 = 100

Período

Índice de Custo da Construção Civil

Média
H1

(1 e 2 Pavimentos)
H4

(3, 4, 5 e 6 Pavimentos)
H12

(10 e mais Pavimentos)
Mão de Obra

Materiais, Equipamentos 
e Serviços

159363 - Col. 6 159371 - Col. 7 159381- Col. 8 159398 - Col. 9 159401 - Col. 10 159411 - Col. 11

2019 Mar. 731,600 725,220 734,533 732,029 1.023,141 538,691

Abr. 732,779 726,012 735,795 733,322 1.023,141 540,526

Maio. 733,584 726,550 736,637 734,224 1.023,141 541,779

Jun. 733,402 726,681 736,375 733,963 1.023,141 541,496

Jul. 735,260 728,363 738,344 735,804 1.023,141 544,387

Ago. 740,513 734,159 743,507 740,874 1.035,318 545,423

Custo da construção – municípios das capitais – base: ago. 94 = 100

Período

Porto Alegre Recife Salvador São Paulo

Total
Materiais, 

Equipamentos 
e Serviços

Mão de Obra Total
Materiais, 

Equipamentos 
e Serviços

Mão de Obra Total
Materiais, 

Equipamentos 
e Serviços

Mão de Obra Total
Materiais, 

Equipamentos 
e Serviços

Mão de Obra

161252 - Col. 36 161260 - Col. 37 161279 - Col. 38 161287 - Col. 48 161295 - Col. 49 161309 - Col. 50 161317 - Col. 51 161325 - Col. 52 161333 - Col. 53 161341 - Col. 54 161351 - Col. 55 161368 - Col. 56

2019 Mar. 808,846 669,509 969,904 818,053 574,130 1.146,286 785,248 526,433 1.161,104 726,633 585,527 907,194

Abr. 809,675 670,906 969,904 820,995 578,527 1.146,286 795,759 529,024 1.184,002 729,259 589,952 907,391

Maio. 810,737 672,395 970,323 822,074 580,140 1.146,286 795,394 528,175 1.184,460 729,028 589,551 907,391

Jun. 810,004 671,160 970,323 837,479 580,882 1.185,664 795,101 527,716 1.184,460 742,038 590,234 936,717

Jul. 812,381 671,517 975,427 844,997 582,765 1.202,195 795,503 528,346 1.184,460 749,458 591,540 952,218

Ago. 823,783 671,599 1.002,191 844,774 582,432 1.202,195 794,745 527,159 1.184,460 750,114 592,681 952,218
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Custo nacional da construção civil e obras públicas – por tipo de obras – base: mar. 99 = 100

Período

Obras Hidrelétricas (Índices Específicos, por Tipo de Obras) Obras Hidrelétricas (Índices Elementares)

Outros Outros Mão de Obra Equipamento

Armação s/
Fornecimento de Aço

Forma de
Madeira

Enrocamento
Aterro 

Compactado
Administração Especializada

Não 
Especializada

Nacional Equipamentos Importado

160159 - Col. 8 160167 - Col. 9 160175 - Col. 10 160183 - Col. 11 159878 - Col. 12 159886 - Col. 13 159894 - Col. 14 159908 - Col. 15 1000304 - Col. 15A 159916 - Col. 16

2018 Out. 356,693 328,582 332,227 370,941 287,544 302,220 382,272 378,913 329,069 236,935

Nov. 358,434 329,156 333,884 372,542 288,119 303,706 383,188 381,053 330,249 236,370

Dez. 358,120 329,699 326,363 365,140 288,502 304,131 383,952 372,731 325,186 236,671

2019 Jan. 358,918 330,519 324,552 363,327 288,824 304,605 384,418 372,338 323,620 233,546

Fev. 359,188 331,300 325,752 364,832 288,913 304,705 384,449 373,744 324,730 234,621

Mar. 360,136 332,836 329,697 371,558 289,412 305,732 385,168 377,315 328,606 238,872

Custo nacional da construção civil e obras públicas – por tipo de obras – base: mar. 99 = 100

Período

Obras Hidrelétricas (Índices Elementares)

Material de Construção

Pneus
Cimento Madeira

Produtos Manufaturados

Siderúrgicos De Ferro Fundido De Aço Galvanizado De Borracha De Cobre

159924 - Col. 17 159932 - Col. 18 159940 - Col. 19 159967 - Col. 21 159975 - Col. 22 160078 - Col. 23 159983 - Col. 24 159991 - Col. 25

2018 Out. 361,755 311,716 554,302 307,267 392,763 328,705 485,382 380,592

Nov. 361,750 312,042 552,475 316,014 393,924 331,671 479,793 380,747

Dez. 361,752 312,063 548,443 318,564 394,436 332,842 479,793 381,766

2019 Jan. 362,743 312,344 544,828 324,189 394,555 332,844 491,022 381,917

Fev. 368,224 316,573 543,145 322,809 397,598 332,839 491,022 408,151

Mar. 369,751 317,230 541,525 322,809 400,920 334,615 479,285 407,435

Custo nacional da construção civil e obras públicas – por tipo de obras – outros tipos de obras

Período

Obras Hidrelétricas*(Índices Elementares) Edificação**

Material de Construção (base: mar. 99 = 100)
Total - Média Geral 

(base: ago. 94 = 100)Óleo 
Diesel

Gasolina
Lubrificantes

e Graxas
Explosivos

Material para 
Perfuração

Eletrodos
Aditivos de 

Concreto
Produtos 

de PVC

160027 - Col. 26 160019 - Col. 27 160000 - Col. 28 160035 - Col. 29 160043 - Col. 30 160051 - Col. 31 160061 - Col. 32 1000309 - Col. 33 159428 - Col. 35

2019 Mar. 869,449 477,812 615,753 315,868 297,064 715,921 340,020 579,859 752,524

Abr. - - - - - - - - 755,373

Maio. - - - - - - - - 755,625

Jun. - - - - - - - - 762,304

Jul. - - - - - - - - 766,699

Ago. - - - - - - - - 769,951

Custo nacional da construção civil e obras públicas – por tipo de obras – base: dez. 2000 = 100

Período

Obras Rodoviárias

Obras de 
Artes Especiais

Pavimentação Terraplenagem
Consultoria 

(Supervisão e 
Projetos)

Drenagem
Sinalização
Horizontal

Pavimentos de 
Concreto de 

Cimento Portland

Conservação
Rodoviária

Ligantes
Betuminosos

157964 - Col. 36 157972 - Col. 37 157956 - Col. 38 157980 - Col. 39 1002385 - Col. 39A 1002386 - Col. 39B 1002387 - Col. 39C 1002388 - Col. 39D 1002389 - Col. 39E

2019 Mar. 312,535 338,210 316,105 225,755 305,801 308,224 260,342 298,451 738,095

Abr. 313,158 340,424 318,089 226,119 306,605 308,255 261,516 299,568 739,556

Maio. 313,440 341,315 320,514 227,136 306,954 309,460 260,675 300,711 738,354

Jun. 313,704 340,976 317,555 229,966 308,104 309,655 261,392 301,648 735,844

Jul. 313,515 341,994 316,546 230,827 309,204 310,301 261,882 303,471 735,352

Ago. 313,384 342,467 318,071 230,783 310,016 310,384 262,346 303,998 671,842

*Os Índices de Obras Hidrelétricas foram descontinuados, com última referência em março de 2019, conforme comunicado emitido na edição de maio de 2019.  **O Índice Edificação é igual ao “Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC-DI)”, código 160868, coluna 6 na página V ou código 1004888, coluna 47 A na página VIII.
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Custo nacional da construção civil e obras públicas – por tipo de obras – base: ago. 94 = 100

Período

Obras Portuárias

Estruturas e 
Obras em Concreto 

Armado

Estruturas e
Fundações 
Metálicas

Dragagem Enrocamento
Redes de Energia 

Elétrica e 
Sinalização Ferroviária

Linhas 
Férreas

Obras
Complementares

159665 - Col. 40 159673 - Col. 41 159681 - Col. 42 159691 - Col. 43 159703 - Col. 44 159711 - Col. 45 159721 - Col. 46

2019 Mar. 553,020 670,904 862,760 497,809 1.047,521 447,662 516,300

Abr. 553,596 680,229 871,437 499,823 1.054,427 448,981 519,140

Maio. 554,050 687,633 881,919 503,446 1.053,092 449,378 518,830

Jun. 553,658 685,695 865,217 498,909 1.037,013 449,620 520,212

Jul. 554,820 675,407 857,233 497,805 1.029,750 449,807 523,755

Ago. 554,929 670,713 859,669 499,799 1.029,747 448,956 523,959

Índice Nacional de Custo da Construção por Estágios – DI

Período

INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços INCC por Estágios - DI - Mão de Obra

Serviços Mão de Obra

Serviços  
(base: jun. 96=100)

Aluguéis e Taxas
(base: jun. 96=100)

Serviços Pessoais
(base: jun. 96=100)

Serviços Técnicos
(base: fev. 09=100)

Mão de Obra
(base: ago. 94=100)

Auxiliar
(base: jun. 96=100)

Técnico
(base: jun. 96=100)

Especializado
(base: jun. 96=100)

1004890 - Col. 65A 1004910 - Col. 66A 1004911 - Col. 67A 1006996 - Col. 68A 1004894 - Col. 69A 1004912 - Col. 70A 1004913 - Col. 71A 1004914 - Col. 72A

2019 Mar. 420,277 298,987 509,434 178,106 999,935 577,176 564,563 562,056

Abr. 422,027 299,799 513,170 178,615 1.001,974 578,283 565,720 563,427

Maio. 422,533 299,969 514,730 178,648 1.002,058 578,297 565,757 563,629

Jun. 423,535 300,344 515,510 179,454 1.017,761 586,295 576,086 571,258

Jul. 424,974 301,171 516,327 180,511 1.026,350 592,205 580,337 574,765

Ago. 426,051 301,779 516,502 181,454 1.033,472 596,886 584,222 577,227

Índice Nacional de Custo da Construção por Estágios - DI

Período

Todos os Itens
(base : ago. 

94=100)

INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços

Materiais, 
Equipamentos e 
Serviços (base: 
ago. 94=100)

Materiais e 
Equipamentos

(base: jun. 
96=100)

Materiais para Estrutura Materiais para Instalação

Materiais para 
Estrutura (base: 

jun. 96=100)

Material 
Metálico (base: 

jun. 96=100)

Material de
Madeira (base: 
jun. 96=100)

Material à Base de 
Minerais Não Metálicos 

(base: jun. 96=100)

Materiais para 
Instalação (base: 

jun. 96=100)

Instalação 
Hidráulica (base: 

jun. 96=100)

Instalação 
Elétrica (base: 
jun. 96=100)

1004888 - Col. 47A 1006972 - Col. 48A 1004889 - Col. 49A 1004896 - Col. 50A 1004899 - Col. 51A 1004900 - Col. 52A 1004901 - Col. 53A 1004897 - Col. 54A 1004903 - Col. 55A 1004904 - Col. 56A

2019 Mar. 752,524 575,211 457,646 505,556 569,776 443,327 464,413 408,499 426,085 366,753

Abr. 755,373 578,568 460,519 509,631 570,999 445,967 469,775 412,373 429,404 371,335

Maio. 755,625 578,930 460,738 509,344 569,483 445,647 470,003 413,424 429,968 373,091

Jun. 762,304 579,428 460,951 509,309 566,063 444,685 471,593 414,133 431,582 372,391

Jul. 766,699 580,933 462,051 510,996 566,341 445,684 473,932 413,608 431,412 371,343

Ago. 769,951 581,529 462,341 511,350 560,590 446,668 476,472 413,926 432,215 370,909

Índice Nacional de Custo da Construção por Estágios - DI

Período

INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços

Materiais para Acabamento
Equipamentos para 

Transporte de Pessoas
(base: fev. 09=100)

Materiais para 
Acabamento  

(base: jun. 96=100)

Produtos 
Químicos  

(base: fev. 09=100)

Revestimentos, 
Louças e Pisos  

(base: jun. 96=100)

Esquadrias e Ferragens
(base: jun. 96=100)

Material para 
Pintura 

(base: jun. 96=100)

Madeira para 
Acabamento

(base: jun. 96=100)

Pedras Ornamentais 
para Construção

(base: fev. 09=100)

1004898 - Col. 57A 1006987 - Col. 58A 1004905 - Col. 59A 1004906 - Col. 60A 1004907 - Col. 61A 1004909- Col. 62A 1006990 - Col. 63A 1006993 - Col. 64A

2019 Mar. 398,173 180,621 331,626 418,888 375,152 449,736 153,441 157,740

Abr. 399,787 182,775 333,414 420,671 373,426 452,551 154,521 157,398

Maio. 400,786 183,261 333,604 421,708 375,665 453,797 154,000 156,952

Jun. 402,178 184,589 333,892 423,543 377,512 454,801 153,991 155,930

Jul. 403,335 184,548 332,840 424,408 383,328 455,198 153,996 156,335

Ago. 403,617 184,854 332,662 424,630 383,480 455,770 154,631 156,318
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Agropecuária – preços pagos pelos agricultores – unidades da federação – base: ago. 94 = 100

Período
Brasil Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Bahia

41842 - Col.  61 1001586 - Col. 62 1001587 - Col. 63 1001588 - Col. 64 1001589 - Col.  65 1001590 - Col.  66 1001591 - Col. 67 1001594 - Col. 68

2016 Jul. 766,615 591,696 1.323,098 1.466,307 1.281,144 2.056,207 1.140,565 902,143

Ago. 775,145 603,692 1.415,684 1.505,214 1.307,966 2.125,172 1.141,110 902,598

Set. 779,833 604,465 1.427,726 1.505,214 1.309,685 2.161,899 1.140,773 903,528

Out. 774,595 607,329 1.453,016 1.506,659 1.315,614 2.205,399 1.139,917 905,507

Nov. 772,742 607,127 1.453,043 1.506,659 1.315,185 2.245,764 1.140,678 905,975

Dez. 772,811 611,254 1.453,058 1.506,569 1.324,274 2.287,836 1.211,895 907,610

Agropecuária – preços recebidos pelos agricultores – unidades da federação – base: ago. 94 = 100

Período
Bahia Minas Gerais Espírito Santo São Paulo Paraná Rio Grande do Sul Mato Grosso Goiás

1001568 - Col. 50 1001569 - Col. 51 1001570 - Col. 52 1001572 - Col. 54 1001573 - Col. 55 1001575 - Col. 57 1001577 - Col. 59 1001578 - Col. 60

2016 Jul. 979,028 1.216,732 1.086,065 1.066,861 1.052,503 891,367 1.079,815 1.130,842

Ago. 985,958 1.180,050 1.115,005 1.049,190 1.127,427 866,604 1.086,897 1.024,249

Set. 999,891 1.178,696 1.171,376 1.084,874 1.129,740 870,033 1.127,349 1.121,440

Out. 1.010,936 1.224,951 1.288,325 1.044,355 1.111,428 842,819 1.091,198 1.032,951

Nov. 1.067,807 1.222,464 1.300,355 1.059,957 1.107,271 853,087 1.114,958 1.061,948

Dez. 1.026,830 1.181,818 1.299,675 1.006,010 1.094,772 862,987 1.103,922 1.059,061

Agropecuária – preços pagos pelos agricultores – unidades da federação – base: ago. 94 = 100

Período
Minas Gerais São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso Goiás

1001595 - Col. 69 1001598 - Col. 70 1001599 - Col. 71 1001600 - Col. 72 1001601 - Col. 73 1001602 - Col. 74 1001603 - Col. 75 1001604 - Col. 76

2016 Jul. 712,108 913,502 674,572 1.201,960 605,441 525,568 592,582 788,936

Ago. 721,486 921,476 679,207 1.211,765 609,465 532,455 606,653 796,470

Set. 718,017 928,154 687,326 1.217,782 616,885 532,765 607,305 793,198

Out. 715,526 920,541 677,326 1.210,131 610,494 532,653 614,030 777,399

Nov. 717,504 917,680 671,531 1.208,848 606,002 534,693 621,999 776,959

Dez. 724,346 913,874 664,880 1.206,473 600,793 538,797 631,794 789,934

Agropecuária – preços recebidos pelos agricultores – unidades da federação – base: ago. 94 = 100

Período
Brasil Pará Ceará Paraíba Pernambuco Sergipe

41958 - Col. 35 1001557 - Col. 40 1001562 - Col. 44 1001564 - Col. 46 1001565 - Col. 47 1001567 - Col. 49

2016 Jul. 868,973 2.220,183 903,028 767,285 1.658,074 851,678

Ago. 869,854 2.338,606 956,250 786,056 1.671,944 886,539

Set. 882,741 2.601,394 964,066 796,555 1.818,665 919,583

Out. 876,824 2.668,503 1.024,697 806,327 1.818,993 927,435

Nov. 884,973 2.666,528 1.020,094 819,302 1.783,798 910,647

Dez. 872,849 2.645,866 1.029,636 836,807 1.847,526 876,415

Índices descontinuados em Dezembro de 2016.
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

Índices de preços – base: ago. 94 = 100

Período

Índice Geral de Preços

Disponibilidade Interna (IGP-DI)

Índice Geral de Preços

do Mercado (IGP-M)

Índice de Preços ao Produtor Amplo

Estágios de Processamento (IPA-EP-DI)

Índice Nacional do Custo da

Construção (INCC-DI)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

Notas: 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média.  3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. Fonte: FGV IBRE.

1995 117,492 – 67,46 14,78 117,020 – 74,22 15,25 111,924 – – 6,39 127,462 – 75,86 31,45

1996 130,528 – 11,10 9,34 131,213 – 12,13 9,20 119,004 – 6,33 8,09 146,818 – 15,19 9,56

1997 140,855 – 7,91 7,48 141,737 – 8,02 7,74 128,673 – 8,13 7,78 157,740 – 7,44 6,81

1998 146,330 – 3,89 1,70 147,914 – 4,36 1,78 133,243 – 3,55 1,51 165,426 – 4,87 2,75

1999 162,894 – 11,32 19,98 163,782 – 10,73 20,10 155,334 – 16,58 28,90 174,260 – 5,34 9,21

2000 185,327 – 13,77 9,81 187,125 – 14,25 9,95 183,468 – 18,11 12,06 190,697 – 9,43 7,66

2001 204,529 – 10,36 10,40 206,163 – 10,17 10,38 206,589 – 12,60 11,87 205,222 – 7,62 8,85

2002 232,149 – 13,50 26,41 232,855 – 12,95 25,31 241,013 – 16,66 35,41 224,949 – 9,61 12,87

2003 285,074 – 22,80 7,67 288,041 – 23,70 8,71 307,427 – 27,56 6,26 262,609 – 16,74 14,42

2004 311,876 – 9,40 12,14 315,038 – 9,37 12,41 339,585 – 10,46 14,67 292,169 – 11,26 11,02

2005 330,481 – 5,97 1,22 335,033 – 6,35 1,21 358,487 – 5,57 -0,97 319,618 – 9,40 6,84

2006 336,182 – 1,73 3,79 340,797 – 1,72 3,83 361,387 – 0,81 4,29 336,387 – 5,25 5,04

2007 353,265 – 5,08 7,89 357,577 – 4,92 7,75 381,621 – 5,60 9,44 354,535 – 5,39 6,15

2008 392,943 – 11,23 9,10 398,102 – 11,33 9,81 433,925 – 13,71 9,80 388,197 – 9,49 11,87

2009 399,983 – 1,79 -1,43 406,424 – 2,09 -1,72 433,027 – -0,21 -4,08 415,634 – 7,07 3,25

2010 422,292 – 5,58 11,30 428,273 – 5,38 11,32 457,805 – 5,72 13,85 440,836 – 6,06 7,77

2011 458,279 – 8,52 5,00 465,334 – 8,65 5,10 501,043 – 9,44 4,12 474,705 – 7,68 7,49

2012 485,675 – 5,98 8,10 492,172 – 5,77 7,82 530,540 – 5,89 9,13 510,038 – 7,44 7,12

2013 515,214 – 6,08 5,52 522,310 – 6,12 5,51 561,981 – 5,93 5,07 549,224 – 7,68 8,09

2014 542,836 – 5,36 3,78 550,408 – 5,38 3,69 587,803 – 4,59 2,15 590,197 – 7,46 6,95

2015 580,297 – 6,90 10,70 586,426 – 6,54 10,54 623,152 – 6,01 11,31 631,947 – 7,07 7,48

2016 639,431 – 10,19 7,18 647,435 – 10,40 7,17 694,489 – 11,45 7,73 673,014 – 6,50 6,13

2017                

Ago. 636,714 0,24 -2,64 -1,61 644,383 0,10 -2,56 -1,71 672,755 0,26 -5,46 -4,42 712,884 0,36 3,47 4,57

Set. 640,654 0,62 -2,03 -1,04 647,400 0,47 -2,10 -1,45 679,306 0,97 -4,54 -3,46 713,330 0,06 3,53 4,28

Out. 641,279 0,10 -1,94 -1,07 648,672 0,20 -1,91 -1,41 679,102 -0,03 -4,57 -3,53 715,527 0,31 3,85 4,38

Nov. 646,422 0,80 -1,15 -0,33 652,073 0,52 -1,40 -0,86 686,333 1,06 -3,55 -2,49 717,751 0,31 4,18 4,54

Dez. 651,214 0,74 -0,42 -0,42 657,859 0,89 -0,52 -0,52 693,656 1,07 -2,52 -2,52 718,276 0,07 4,25 4,25

2018                

Jan. 654,968 0,58 0,58 -0,28 662,826 0,76 0,76 -0,41 697,677 0,58 0,58 -2,29 720,495 0,31 0,31 4,15

Fev. 655,975 0,15 0,73 -0,19 663,311 0,07 0,83 -0,42 698,745 0,15 0,73 -2,02 721,414 0,13 0,44 3,60

Mar. 659,665 0,56 1,30 0,76 667,524 0,64 1,47 0,20 704,131 0,77 1,51 -0,48 723,163 0,24 0,68 3,69

Abr. 665,770 0,93 2,24 2,97 671,327 0,57 2,05 1,89 713,036 1,26 2,79 2,79 725,245 0,29 0,97 4,02

Maio 676,695 1,64 3,91 5,20 680,579 1,38 3,45 4,26 729,825 2,35 5,21 6,38 726,923 0,23 1,20 3,60

Jun. 686,696 1,48 5,45 7,79 693,287 1,87 5,39 6,92 742,027 1,67 6,97 9,85 733,984 0,97 2,19 3,64

Jul. 689,746 0,44 5,92 8,59 696,800 0,51 5,92 8,24 745,887 0,52 7,53 11,16 738,487 0,61 2,81 3,96

Ago. 694,414 0,68 6,63 9,06 701,677 0,70 6,66 8,89 753,275 0,99 8,59 11,97 739,583 0,15 2,97 3,75

Set. 706,834 1,79 8,54 10,33 712,373 1,52 8,29 10,04 772,436 2,54 11,36 13,71 741,305 0,23 3,21 3,92

Out. 708,694 0,26 8,83 10,51 718,684 0,89 9,25 10,79 773,767 0,17 11,55 13,94 743,866 0,35 3,56 3,96

Nov. 700,601 -1,14 7,58 8,38 715,166 -0,49 8,71 9,68 760,599 -1,70 9,65 10,82 744,865 0,13 3,70 3,78

Dez. 697,446 -0,45 7,10 7,10 707,441 -1,08 7,54 7,54 754,367 -0,82 8,75 8,75 745,856 0,13 3,84 3,84

2019                

Jan. 697,923 0,07 0,07 6,56 707,488 0,01 0,01 6,74 752,945 -0,19 -0,19 7,92 749,517 0,49 0,49 4,03

Fev. 706,660 1,25 1,32 7,73 713,747 0,88 0,89 7,60 766,402 1,79 1,60 9,68 750,180 0,09 0,58 3,99

Mar. 714,243 1,07 2,41 8,27 722,707 1,26 2,16 8,27 776,783 1,35 2,97 10,32 752,524 0,31 0,89 4,06

Abr. 720,695 0,90 3,33 8,25 729,346 0,92 3,10 8,64 785,250 1,09 4,09 10,13 755,373 0,38 1,28 4,15

Maio 723,577 0,40 3,75 6,93 732,595 0,45 3,56 7,64 789,371 0,52 4,64 8,16 755,625 0,03 1,31 3,95

Jun. 728,142 0,63 4,40 6,04 738,421 0,80 4,38 6,51 795,938 0,83 5,51 7,27 762,304 0,88 2,21 3,86

Jul. 728,084 -0,01 4,39 5,56 741,346 0,40 4,79 6,39 794,214 -0,22 5,28 6,48 766,699 0,58 2,79 3,82

Ago. 724,395 -0,51 3,86 4,32 736,402 -0,67 4,09 4,95 787,038 -0,90 4,33 4,48 769,951 0,42 3,23 4,11
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Notas: 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média. 3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. 4A partir de Janeiro/2012 índices calculados pela nova estrutura de ponderação/classificação (POF 2008/2009) dos 
produtos e serviços e pesos regionais atualizados. Fontes:  FGV IBRE e IBGE.

Índices de preços – preços ao consumidor

Período

IPC-BR -DI (FGV) INPC (IBGE)4 IPCA (IBGE)4

Índice1

(Base: Ago. 

94 = 100)

Variação (%)

Bens 

Comer-

cializáveis

Bens Não  

Comercializáveis
Índice1

(Base: Dez. 

93 = 100)

Variação (%) Índice1

(Base: Dez. 

93 = 100)

Variação (%)

Total
Tarifas 

Públicas

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices (Base: Ago. 94 = 100)1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

1995 – – – – 113,136 142,123 138,896 1.150,39 – 65,96 21,98 1.141,16 – 66,01 22,41

1996 – – – – 121,928 184,159 182,533 1.328,90 – 15,52 9,12 1.320,99 – 15,76 9,56

1997 159,591 – – 7,21 126,296 205,335 214,400 1.408,52 – 5,99 4,34 1.412,49 – 6,93 5,22

1998 166,140 – 4,10 1,66 128,278 218,169 239,803 1.461,82 – 3,78 2,49 1.457,62 – 3,20 1,65

1999 174,223 – 4,87 9,12 134,919 227,199 260,472 1.532,68 – 4,85 8,43 1.528,43 – 4,86 8,94

2000 187,255 – 7,48 6,21 146,443 241,520 287,488 1.628,03 – 6,22 5,27 1.636,10 – 7,04 5,97

2001 200,178 – 6,90 7,94 155,168 260,775 322,103 1.749,97 – 7,49 9,44 1.748,01 – 6,84 7,67

2002 216,822 – 8,31 12,18 166,856 284,722 367,518 1.928,47 – 10,20 14,74 1.895,72 – 8,45 12,53

2003 247,854 – 14,31 8,93 194,816 317,848 430,208 2.255,53 – 16,96 10,38 2.174,68 – 14,71 9,30

2004 263,033 – 6,12 6,27 203,942 342,684 475,523 2.396,95 – 6,27 6,13 2.318,15 – 6,60 7,60

2005 278,090 – 5,72 4,93 213,075 366,316 516,588 2.535,05 – 5,76 5,05 2.477,39 – 6,87 5,69

2006 285,702 – 2,74 2,05 214,250 383,603 541,110 2.617,66 – 3,26 2,81 2.581,03 – 4,18 3,14

2007 296,130 – 3,65 4,60 221,671 398,224 555,760 2.724,60 – 4,09 5,16 2.675,02 – 3,64 4,46

2008 312,562 – 5,55 6,07 237,626 414,628 566,226 2.903,70 – 6,57 6,48 2.826,92 – 5,68 5,90

2009 328,676 – 5,16 3,95 248,933 437,467 586,686 3.050,17 – 5,04 4,11 2.965,10 – 4,89 4,31

2010 345,084 – 4,99 6,24 259,913 461,563 616,750 3.206,17 – 5,11 6,47 3.114,50 – 5,04 5,91

2011 367,273 – 6,43 6,36 276,329 491,701 649,082 3.417,78 – 6,60 6,08 3.321,20 – 6,64 6,50

2012 387,826 – 5,60 5,74 288,330 523,340 677,423 3.603,52 – 5,43 6,20 3.500,66 – 5,40 5,84

2013 410,345 – 5,81 5,63 306,436 552,479 687,317 3.833,10 – 6,37 5,56 3.717,85 – 6,20 5,91

2014 437,113 – 6,52 6,87 325,906 588,990 717,813 4.064,50 – 6,04 6,23 3.953,15 – 6,33 6,41

2015 477,370 – 9,21 10,53 346,126 652,174 812,236 4.443,94 – 9,34 11,28 4.310,12 – 9,03 10,67

2016 518,122 – 8,54 6,18 377,175 706,476 886,816 4.858,19 – 9,32 6,58 4.686,79 – 8,74 6,29

2017               

Ago. 539,241 0,13 2,33 3,26 387,110 740,240 941,702 5.003,29 -0,03 1,27 1,73 4.853,07 0,19 1,62 2,46

Set. 539,124 -0,02 2,31 3,17 387,014 740,091 942,091 5.002,29 -0,02 1,24 1,63 4.860,83 0,16 1,78 2,54

Out. 540,884 0,33 2,64 3,16 386,918 743,748 948,594 5.020,80 0,37 1,62 1,83 4.881,25 0,42 2,21 2,70

Nov. 542,824 0,36 3,01 3,35 386,535 748,032 959,352 5.029,84 0,18 1,80 1,95 4.894,92 0,28 2,50 2,80

Dez. 543,975 0,21 3,23 3,23 387,456 749,526 960,697 5.042,92 0,26 2,07 2,07 4.916,46 0,44 2,95 2,95

2018               

Jan. 547,707 0,69 0,69 3,22 389,469 755,258 962,326 5.054,52 0,23 0,23 1,87 4.930,72 0,29 0,29 2,86

Fev. 548,623 0,17 0,85 3,07 388,251 758,228 969,236 5.063,62 0,18 0,41 1,81 4.946,50 0,32 0,61 2,84

Mar. 549,566 0,17 1,03 2,76 387,454 760,868 971,644 5.067,16 0,07 0,48 1,56 4.950,95 0,09 0,70 2,68

Abr. 551,414 0,34 1,37 2,98 387,626 764,459 976,168 5.077,80 0,21 0,69 1,69 4.961,84 0,22 0,92 2,76

Maio 553,692 0,41 1,79 2,87 387,690 769,020 986,806 5.099,63 0,43 1,12 1,76 4.981,69 0,40 1,33 2,86

Jun. 560,272 1,19 3,00 4,43 393,341 777,207 1008,343 5.172,55 1,43 2,57 3,53 5.044,46 1,26 2,60 4,39

Jul. 561,218 0,17 3,17 4,22 394,769 777,822 1019,819 5.185,48 0,25 2,83 3,61 5.061,11 0,33 2,94 4,48

Ago. 561,635 0,07 3,25 4,15 395,440 778,055 1020,362 5.185,48 0,00 2,83 3,64 5.056,56 -0,09 2,85 4,19

Set. 564,138 0,45 3,71 4,64 397,496 781,254 1028,251 5.201,04 0,30 3,14 3,97 5.080,83 0,48 3,34 4,53

Out. 566,824 0,48 4,20 4,80 398,957 785,368 1032,285 5.221,84 0,40 3,55 4,00 5.103,69 0,45 3,81 4,56

Nov. 565,851 -0,17 4,02 4,24 397,861 784,395 1023,049 5.208,79 -0,25 3,29 3,56 5.092,97 -0,21 3,59 4,05

Dez. 567,468 0,29 4,32 4,32 399,011 786,625 1021,004 5.216,08 0,14 3,43 3,43 5.100,61 0,15 3,75 3,75

2019               

Jan. 570,680 0,57 0,57 4,19 399,568 792,632 1024,510 5.234,86 0,36 0,36 3,57 5.116,93 0,32 0,32 3,78

Fev. 572,670 0,35 0,92 4,38 400,253 796,043 1026,661 5.263,13 0,54 0,90 3,94 5.138,93 0,43 0,75 3,89

Mar. 576,401 0,65 1,57 4,88 401,406 802,558 1034,150 5.303,66 0,77 1,68 4,67 5.177,47 0,75 1,51 4,58

Abr. 580,025 0,63 2,21 5,19 402,981 808,471 1044,304 5.335,48 0,60 2,29 5,07 5.206,98 0,57 2,09 4,94

Maio 581,305 0,22 2,44 4,99 403,712 810,400 1053,074 5.343,48 0,15 2,44 4,78 5.213,75 0,13 2,22 4,66

Jun. 581,163 -0,02 2,41 3,73 403,592 810,221 1051,444 5.344,01 0,01 2,45 3,31 5.214,27 0,01 2,23 3,37

Jul. 582,952 0,31 2,73 3,87 404,039 813,442 1057,725 5.349,35 0,10 2,55 3,16 5.224,18 0,19 2,42 3,22

Ago. 583,925 0,17 2,90 3,97 404,921 814,611 1064,110 5.355,77 0,12 2,68 3,28 5.229,93 0,11 2,54 3,43
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Preços ao consumidor

Período

IPC (FIPE)
Custo de Vida 

(DIEESE)

Valor da Cesta 

Básica (DIEESE)

Índice1

(Base: Jun. 

94 = 100)

Variação (%)
Variação 

(%)

Valor 

Nominal1

no

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no

Mês
RJ SP

Indicadores industriais
Sondagem Industrial (FGV/IBRE)1

Índice de Confiança da Indústria (CNAE 2.0)²
Nível de Utilização 

da Capacidade 

Instalada (%) Sem 

Ajuste Sazonal 

(CNAE 2.0)²

Sem Ajuste 

Sazonal

Com Ajuste 

Sazonal

Situação Atual 

Sem Ajuste 

Sazonal

Expectativas Sem 

Ajuste Sazonal

Notas: Índices de preços - 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média. 3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. Indicadores Industriais - Sondagem Industrial / FGV - 1De 2001 a 2016, média do ano.² Seguindo 
as melhores práticas estatísticas internacionais, a partir de novembro de 2015 a classificação setorial de empresas e produtos/serviços das sondagens empresariais produzidas pelo IBRE/FGV será atualizada para o sistema da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) em sua versão 2.0. Fontes: Fipe e Dieese (Índices de preços), FGV IBRE (Sondagem Industrial).

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 94,2 94,2 92,2 96,7 80,2

 96,0 96,5 92,9 99,5 78,6

 94,8 95,2 90,7 99,4 79,4

 108,7 108,9 107,7 109,1 81,6

 99,0 99,1 97,2 100,9 81,5

 101,3 101,3 100,9 101,6 81,5

 111,5 111,5 113,4 108,7 83,6

 106,5 106,4 108,2 104,2 84,3

 94,2 94,6 92,9 96,0 79,1

 113,9 114,1 114,4 112,3 83,7

 106,2 106,3 105,7 106,3 82,8

 102,7 102,8 102,0 103,2 82,3

 103,1 103,1 103,3 102,6 82,5

 91,3 91,3 91,2 92,1 81,2

 77,8 77,6 77,9 79,4 76,4

 82,2 92,2 82,1 83,6 73,9

    

 94,1 92,1 89,3 99,6 74,2

 95,8 93,2 92,0 100,3 74,9

 97,3 96,0 96,5 98,4 76,0

 97,6 98,8 99,0 96,2 76,6

 96,0 100,1 99,2 93,1 75,9

    

 96,8 100,6 100,0 93,6 73,3

 99,3 100,7 100,3 98,4 75,2

 102,8 101,7 101,2 104,3 75,1

 102,2 101,0 100,5 103,8 75,5

 101,3 100,8 99,7 102,9 75,9

 98,5 98,6 93,7 103,5 75,6

 100,8 99,5 97,5 104,0 75,1

 101,0 99,2 96,8 105,3 76,0

 98,7 95,9 96,4 101,2 77,7

 95,7 94,2 94,0 97,7 77,9

 94,9 95,7 96,2 93,9 77,3

 92,0 95,6 96,8 87,5 75,7

    

 94,6 98,2 96,4 93,3 72,7

 97,6 99,0 99,3 96,0 74,1

 98,0 97,2 98,0 98,2 73,6

 99,8 97,9 99,0 100,7 73,5

 97,7 97,2 97,7 97,7 74,8

 96,0 95,7 95,9 96,5 74,5

 96,2 94,8 92,9 99,9 74,9

 97,7 95,6 94,8 100,8 75,9

1995 133,284 – – 23,17 – – –

1996 155,246 – 16,48 10,04 – – –

1997 165,239 – 6,44 4,83 – 88,78 95,26

1998 167,607 – 1,43 -1,79 – 96,67 103,74

1999 171,890 – 2,56 8,64 – 97,29 106,99

2000 183,307 – 6,64 4,38 – 106,67 115,38

2001 193,815 – 5,73 7,13 – 120,54 126,58

2002 206,786 – 6,69 9,92 – 131,20 137,47

2003 232,809 – 12,58 8,17 – 157,13 167,28

2004 246,031 – 5,68 6,57 – 165,69 172,38

2005 261,083 – 6,12 4,53 – 169,81 178,75

2006 267,581 – 2,49 2,54 – 168,27 176,99

2007 278,582 – 4,11 4,38 – 183,99 193,37

2008 294,216 – 5,61 6,16 – 221,86 235,87

2009 308,217 – 4,76 3,65 – 220,09 229,82

2010 323,932 – 5,10 6,40 – 229,76 247,90

2011 344,173 – 6,25 5,81 – 254,59 268,57

2012 359,852 – 4,56 5,10 – 276,20 292,84

2013 377,599 – 4,93 3,88 – 310,39 328,43

2014 396,680 – 5,05 5,20 – 332,72 344,90

2015 430,162 – 8,44 11,07 – 370,42 389,15

2016 469,422 – 9,13 6,54 – 444,41 456,48

2017       

Ago. 483,684 0,10 1,07 2,09 -0,01 410,43 431,66

Set. 483,773 0,02 1,09 2,25 0,20 410,27 421,02

Out. 485,333 0,32 1,42 2,30 0,88 421,05 428,13

Nov. 486,735 0,29 1,71 2,44 0,15 407,37 423,23

Dez. 489,404 0,55 2,27 2,27 0,28 418,71 424,36

2018       

Jan. 491,670 0,46 0,46 2,41 0,95 443,81 439,20

Fev. 489,621 -0,42 0,04 2,07 0,05 438,36 437,33

Mar. 489,637 0,00 0,05 1,93 0,03 441,19 437,84

Abr. 489,510 -0,03 0,02 1,29 0,04 440,06 434,80

Maio 490,463 0,19 0,22 1,54 0,07 446,03 441,16

Jun. 495,417 1,01 1,23 2,51 1,38 445,58 451,63

Jul. 496,548 0,23 1,46 2,76 0,14 421,89 437,42

Ago. 498,595 0,41 1,88 3,08 -0,09 417,05 432,81

Set. 500,523 0,39 2,27 3,46 0,55 418,48 432,83

Out. 502,929 0,48 2,76 3,63 0,58 443,69 446,02

Nov. 503,706 0,15 2,92 3,49 0,32 460,24 471,37

Dez. 504,177 0,09 3,02 3,02 -0,21 466,75 471,44

2019       

Jan. 507,094 0,58 0,58 3,14 0,43 460,46 467,65

Fev. 509,850 0,54 1,13 4,13 0,35 464,47 482,40

Mar. 512,454 0,51 1,64 4,66 0,54 496,33 509,11

Abr. 513,925 0,29 1,93 4,99 0,32 515,58 522,05

Maio 513,836 -0,02 1,92 4,77 0,20 492,93 507,70

Jun. 514,631 0,15 2,07 3,88 -0,21 498,67 501,68

Jul. 515,371 0,14 2,22 3,79 0,17 479,28 493,16

Ago. 517,073 0,33 2,56 3,71 0,13 462,24 481,44
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Indicadores industriais – produção física1

Período

Indústria Geral Indústria Extrativa Mineral2

Variação (%) (Base: Média 2012 = 100) Variação (%) (Base: Média 2012 = 100)

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

Base 

Fixa2

Base Fixa 

Dessazonalizada

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses1

Base 

Fixa2

Base Fixa 

Dessazonalizada

Notas: 1Indicadores industriais - A partir de maio de 2014, dados referentes à nova série de índices mensais da produção industrial, elaborados com base na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física - PIM-PF reformulada. 2De 2002 a 2015, 
média do ano. A série reformulada tem início em janeiro de 2002. Fonte: IBGE -  (Indicadores industriais).

2002 – – 79,48 – – – 66,78 –

2003 0,33 – 79,73 – 4,87 – 70,03 –

2004 8,34 – 86,38 – 4,34 – 73,08 –

2005 2,81 – 88,81 – 10,26 – 80,58 –

2006 2,70 – 91,21 – 7,38 – 86,53 –

2007 5,92 – 96,61 – 5,89 – 91,63 –

2008 3,08 – 99,58 – 3,83 – 95,13 –

2009 -7,12 – 92,49 – -8,86 – 86,70 –

2010 10,22 – 101,94 – 13,47 – 98,38 –

2011 0,41 – 102,36 – 2,15 – 100,49 –

2012 -2,30 – 100,00 – -0,50 – 99,99 –

2013 2,07 – 102,08 – -3,63 – 96,36 –

2014 -3,02 – 98,99 – 6,79 – 102,90 –

2015 -8,25 – 90,83 – 3,87 – 106,88 –

2016        

Dez. -6,41 -6,41 77,20 85,30 -9,44 -9,44 105,30 102,00

2017        

Jan. 2,10 -5,24 77,90 86,40 13,85 -7,18 101,90 102,80

Fev. 1,12 -4,53 75,90 87,70 10,54 -5,86 93,20 103,00

Mar 1,44 -3,42 85,40 85,50 10,22 -3,85 99,20 102,10

Abr. -0,09 -3,24 79,30 85,70 9,31 -2,05 96,50 101,90

Maio 0,86 -2,24 90,10 86,00 8,49 -0,60 103,50 101,50

Jun. 0,85 -1,73 88,40 86,80 8,16 1,06 102,50 102,20

Jul. 1,15 -0,93 92,10 87,20 7,41 2,23 104,40 100,70

Ago. 1,54 -0,13 96,70 87,10 6,73 3,59 104,20 100,10

Set. 1,66 0,45 93,00 87,80 6,16 4,67 102,30 101,10

Out. 2,06 1,62 95,10 88,10 5,76 5,76 104,20 100,40

Nov. 2,30 2,13 90,60 88,60 5,32 5,47 100,50 100,60

Dez. 2,50 2,50 81,00 91,20 4,53 4,53 101,70 98,40

2018        

Jan. 5,65 2,77 82,30 89,20 -0,20 3,41 101,70 102,40

Fev. 3,77 2,90 77,30 88,90 -2,77 2,42 88,00 96,90

Mar. 2,80 2,81 86,30 89,30 -2,75 1,45 96,50 100,50

Abr. 4,36 3,89 86,50 89,80 -2,38 0,84 95,30 99,80

Maio 2,01 2,95 84,40 79,80 -1,76 0,43 104,10 102,10

Jun. 2,19 3,14 91,10 90,00 -1,46 -0,09 102,50 102,20

Jul. 2,48 3,25 95,80 89,80 -1,08 -0,28 105,50 101,60

Ago. 2,35 3,03 98,20 89,20 -0,94 -0,48 104,20 100,30

Set. 1,77 2,58 90,70 87,30 -0,99 -0,75 100,90 99,80

Out. 1,66 2,16 95,80 87,60 -0,64 -0,74 106,70 102,70

Nov. 1,39 1,65 89,50 87,50 -0,45 -0,71 102,00 102,00

Dez. 0,99 0,99 78,00 87,70 0,01 0,01 106,80 103,30

2019        

Jan. -2,19 0,40 80,50 87,20 0,59 0,07 102,30 103,00

Fev. -0,06 0,43 79,00 87,70 -4,01 -0,17 79,80 87,80

Mar. -2,20 -0,16 81,00 86,50 -7,16 -1,02 83,60 86,20

Abr. -2,59 -1,14 83,30 86,80 -11,06 -2,72 73,60 78,00

Maio -0,53 0,00 90,80 86,70 -12,27 -4,21 86,70 85,00

Jun. -1,50 -0,77 85,70 86,10 -12,68 -5,46 87,50 87,20

Jul. -1,66 -1,34 93,40 85,80 -12,10 -6,32 96,20 92,40
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Indicadores industriais – produção física1

Período

Indústria de Transformação Por Gêneros Industriais2 Por Categoria de Uso2

Variação (%)
Base 

Fixa²

Base Fixa Com 

Ajustamento 

Sazonal

Meta- 

lurgia

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos

Fabricação 

de Produtos 

Têxteis

Fabricação de 

Coque, de Produtos 

Derivados do 

Petróleo e de 

Biocombustíveis

Fabricação 

de Bebidas

Fabricação de 

Celulose, Papel 

e Produtos de 

Papel

Bens de 

Capital

Bens Inter- 

Mediários

Bens de 

Consumo 

Duráveis

Bens de 

Consumo Semi 

e Não Duráveis

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

(Base: Média 

2012 = 100)

Índices de Base Fixa Com Ajustamento Sazonal  

(Base: Média 2012=100)

Índices de Base Fixa Sem Ajustamento 

(Sazonal Base: Média 2012=100)

Indicadores industriais - 1A partir de maio de 2014, dados referentes à nova série de índices mensais da produção industrial, elaborados com base na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física - PIM-PF reformulada.  A série reformulada 
tem início em janeiro de 2002. 2De 2002 a 2015, média do ano. Fonte: IBGE -  (Indicadores industriais).

2002 – – 80,27 80,25 88,68 69,08 125,48 88,83 67,85 74,50 57,00 84,53 58,95 83,98

2003 0,09 – 80,34 80,42 94,05 73,23 120,78 86,80 65,17 79,18 58,34 86,15 59,34 81,02

2004 8,59 – 87,24 86,95 96,92 84,81 131,88 89,09 68,65 85,22 70,41 92,15 72,03 85,13

2005 2,42 – 89,35 89,48 95,29 84,39 130,28 90,10 73,36 87,36 72,79 92,81 78,18 90,03

2006 2,37 – 91,47 91,64 97,98 85,63 130,77 91,70 78,72 89,33 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,88 104,59 101,28 132,83 94,37 82,71 90,09 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,56 107,64 109,56 128,06 94,84 82,80 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,74 89,00 79,55 119,75 94,06 88,70 92,98 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,23 104,86 105,93 124,79 94,84 99,07 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,66 104,48 105,93 105,09 95,37 98,61 98,52 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,80 99,93 100,27 99,90 100,01 99,79 99,97 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,74 100,08 104,08 100,23 106,62 98,09 99,42 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,67 92,68 98,17 93,56 108,97 99,48 98,37 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,88 83,91 79,47 102,51 94,47 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016              

Dez. -5,99 -5,99 73,70 83,40 75,90 79,70 73,60 88,00 88,60 99,90 60,40 78,10 59,30 85,40

2017              

Jan. 0,40 -4,98 74,90 83,70 81,10 70,80 76,00 92,10 89,70 103,20 58,20 79,90 61,20 84,40

Fev. -0,27 -4,36 73,70 84,10 80,20 77,70 77,70 91,00 91,40 97,50 65,80 76,10 66,00 81,40

Mar. 0,22 -3,36 83,70 83,60 82,10 74,20 77,50 92,20 92,10 102,00 76,10 84,90 78,30 92,10

Abr. -1,40 -3,43 77,20 82,80 81,30 74,20 79,20 91,30 88,70 102,30 64,30 82,00 63,30 82,20

Maio -0,20 -2,50 88,40 84,10 82,30 76,80 80,70 86,80 90,60 103,30 76,10 91,90 79,70 93,80

Jun. -0,14 -2,14 86,70 84,90 83,10 80,70 82,60 85,80 90,20 103,80 74,10 91,40 67,90 92,30

Jul. 0,30 -1,40 90,60 85,60 82,30 75,70 81,70 88,10 92,00 102,10 73,80 95,30 72,30 96,90

Ago. 0,83 -0,68 95,70 85,80 84,40 75,00 81,80 88,30 93,30 102,10 81,30 97,40 87,40 103,30

Set. 1,05 -0,16 91,80 86,60 83,70 76,00 80,30 94,70 93,80 103,90 75,50 94,40 81,50 99,20

Out. 1,56 1,05 94,00 86,90 85,20 75,80 81,60 91,30 97,50 103,60 79,80 95,00 85,30 104,20

Nov. 1,92 1,69 89,40 87,50 87,50 77,10 81,10 91,00 94,50 105,90 77,90 89,90 85,50 98,80

Dez. 2,25 2,25 78,40 90,70 90,40 79,70 83,50 88,50 95,00 110,20 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 88,00 88,50 83,20 81,60 87,70 96,20 109,00 68,50 83,40 73,40 86,20

Fev. 4,78 3,00 75,90 86,50 87,10 79,00 78,30 84,50 93,50 109,00 70,50 77,00 76,00 80,60

Mar. 3,62 3,03 85,00 87,90 87,20 80,60 79,40 87,20 90,60 107,50 83,10 84,50 90,40 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 88,00 87,10 77,40 77,90 91,50 94,70 107,70 79,40 85,90 86,00 90,20

Maio 2,54 3,34 81,90 77,50 83,00 73,30 75,10 94,10 78,50 93,10 71,40 87,30 70,70 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,30 86,10 80,10 76,70 95,00 103,20 111,00 80,70 92,90 77,80 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,10 86,70 81,40 79,50 97,00 105,30 112,20 79,20 98,60 84,70 98,20

Ago. 2,79 3,54 97,40 87,70 85,80 83,00 78,40 91,30 94,40 114,00 89,10 98,10 96,10 102,60

Set. 2,15 3,07 89,50 86,40 91,10 73,90 79,50 89,80 85,70 110,90 78,60 91,50 78,00 97,40

Out. 1,96 2,57 94,40 86,20 87,50 80,50 79,30 88,50 93,20 111,20 88,10 94,20 91,30 104,20

Nov. 1,62 1,96 87,90 86,00 87,50 77,30 77,90 88,90 91,30 109,80 79,90 88,30 83,30 98,00

Dez. 1,10 1,10 74,40 85,80 86,20 77,30 74,10 89,70 93,40 106,80 63,20 79,50 62,20 84,40

2019              

Jan. -2,63 0,42 77,70 85,80 86,30 76,30 77,30 88,90 97,30 105,00 63,60 82,40 70,10 84,50

Fev. 0,58 0,49 78,90 86,50 86,70 77,80 77,40 92,30 98,50 105,80 75,70 76,80 85,80 83,40

Mar. -1,45 -0,06 80,60 86,20 86,10 77,70 75,40 89,60 98,10 106,30 73,80 80,80 76,40 85,50

Abr. -1,35 -0,93 84,50 87,20 87,60 85,60 79,90 87,90 101,60 106,70 79,50 81,00 86,80 89,40

Maio 1,23 0,60 91,30 86,50 87,80 83,80 77,10 90,70 97,40 106,50 86,50 90,00 90,60 94,90

Jun. 0,16 -0,09 85,40 85,70 86,50 78,00 75,90 90,40 98,90 99,30 77,20 87,10 73,10 89,40

Jul. -0,14 -0,62 93,00 85,30 86,30 82,70 74,90 90,80 94,90 101,90 84,50 93,30 85,50 99,90
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Notas: Para dados anuais, apresenta-se o valor acumulado no ano / ¹Para dados anuais, dá-se a média do ano. ² Deflacionada pelo IPA; A partir da edição de out/02, a base da série passa a ser janeiro de 1999, e a cesta de moedas e seus 
respectivos pesos no cálculo da taxa efetiva passam a ser: euro (0,465094), dólar norte-americano (0,270294), o iene japonês (0,103379), o peso argentino (0,097698), e libra esterlina (0,063535). *Em abril de 2015, o Banco Central do Brasil 
passou a divulgar as estatísticas de setor externo da economia brasileira em conformidade com a sexta edição do Manual de Balanço de Pagamentos e Posição Internacional de Investimento (BPM6), do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Fontes: FGV IBRE, Banco Central e SECEX.

Setor externo  (US$ milhões)

Período

Taxa de Câmbio Real1

(Índice-Base: Jan. 99 = 100)
Dados mensais e anuais (US$ milhões)

R$/US$2 Efetiva2

Balança Comercial Balanço de Pagamentos (BPM6)*

Total de 

Exportação

Total de 

Importação
Saldo

Transações 

Correntes

(Saldo)

Balança 

Comercial e 

Serviços

Serviços
Renda 

Primária

Renda 

Secundária

Conta  

Capital

Conta 

Financeira

Erros e 

Omissões

2004 87,74 84,76 96.475 62.835 33.640 11.347 28.217 -4.321 -20.107 3.236 -213 9.020 -2.114

2005 71,94 69,82 118.309 73.551 44.758 13.547 35.542 -7.884 -25.553 3.558 187 13.041 -694

2006 65,77 63,77 137.470 91.384 46.086 13.030 35.709 -9.410 -26.985 4.306 180 13.115 -95

2007 58,06 58,43 160.649 120.621 40.028 408 25.381 -13.103 -29.002 4.029 249 -2.495 -3.152

2008 50,88 53,37 197.942 172.975 24.967 -30.641 6.941 -16.860 -41.806 4.224 152 -28.806 1.682

2009 53,87 54,45 152.995 127.722 25.273 -26.261 5.384 -19.574 -34.983 3.338 237 -26.354 -330

2010 47,08 47,07 201.789 181.774 20.014 -79.014 -11.665 -30.156 -70.245 2.896 242 -69.950 8.822

2011 43,23 44,56 255.935 226.244 29.692 -76.288 -9.541 -37.166 -69.731 2.984 256 -80.512 -4.479

2012 48,65 48,94 242.277 223.365 18.909 -83.800 -22.748 -40.168 -63.889 2.838 208 -83.040 552

2013 51,28 50,95 241.968 239.681 2.285 -79.792 -45.984 -46.372 -37.492 3.683 322 -78.626 844

2014 54,43 51,79 224.974 229.127 -4.155 -101.431 -54.736 -48.107 -49.420 2.725 232 -96.586 4.613

2015 70,38 62,59 190.971 171.459 19.512 -54.472 -19.261 -36.916 -37.963 2.751 461 -56.152 -2.141

2016 65,62 55,79 185.234 137.586 47.648 -24.230 14.188 -30.447 -41.544 3.125 274 -15.714 8.243

2017             

Jan. 59,78 51,05 14.908 12.198 2.710 -6.716 -317 -2.763 -6.587 188 38 -6.468 210

Fev. 58,17 49,76 15.469 10.913 4.555 -276 1.602 -2.772 -2.030 152 60 848 1.064

Mar. 58,59 49,98 20.074 12.938 7.136 711 4.058 -2.857 -3.471 124 23 78 -657

Abr. 60,17 51,12 17.680 10.717 6.963 -168 3.886 -2.854 -4.157 102 11 235 392

Maio 62,11 53,01 19.790 12.129 7.661 2.471 4.598 -2.811 -2.298 171 12 2.799 316

Jun. 64,69 55,29 19.779 12.595 7.184 431 3.419 -3.532 -3.147 159 37 998 531

Jul. 63,65 54,81 18.759 12.473 6.285 -3.416 2.698 -3.347 -6.196 81 50 -2.557 809

Ago. 62,93 54,75 19.471 13.879 5.592 -173 2.077 -3.250 -2.347 98 52 186 307

Set. 62,53 54,80 18.659 13.488 5.171 -705 1.708 -3.219 -2.743 330 45 816 1.476

Out. 63,65 55,11 18.872 13.679 5.193 -1.494 1.876 -3.044 -3.521 151 46 -1.778 -330

Nov. 65,26 56,39 16.683 13.143 3.541 -2.983 -229 -3.464 -2.810 55 1 -2.044 938

Dez. 65,07 57,03 17.595 12.598 4.998 -2.697 656 -4.014 -3.866 512 6 -3.038 -347

Acum. Ano 62,22 53,59 217.739 150.750 66.989 -15.015 26.032 -37.927 -43.170 2.123 379 -9.926 4.709

2018             

Jan. 63,17 57,50 17.027 14.203 2.825 -6.556 -377 -2.847 -6.319 140 41 -5.982 533

Fev. 63,82 58,13 17.410 14.411 2.999 -2.331 21 -2.689 -2.488 136 34 -2.681 -384

Mar. 64,22 57,90 20.229 13.809 6.420 -1.686 3.248 -2.834 -4.244 -690 35 -2.029 -378

Abr. 66,20 59,51 19.713 13.792 5.921 -568 2.482 -2.805 -3.228 179 42 -781 -255

Maio 69,78 60,12 19.325 13.261 6.064 602 2.811 -2.837 -2.392 183 26 747 119

Jun. 70,84 59,78 20.114 14.325 5.789 -338 2.322 -3.088 -2.769 110 15 -429 -106

Jul. 71,66 59,79 22.525 18.651 3.874 -5.739 245 -3.268 -5.257 -727 104 -5.553 82

Ago. 72,86 59,72 21.553 18.778 2.775 -1.757 -900 -3.226 -1.039 181 51 -2.887 -1.181

Set. 74,61 59,87 19.187 14.116 5.071 -194 2.209 -2.488 -2.480 77 33 -483 -323

Out. 67,90 53,86 21.898 16.106 5.792 -540 2.026 -3.321 -2.709 142 22 -2.483 -1.964

Nov. 68,50 54,59 20.939 16.862 4.077 -1.314 694 -2.883 -2.171 163 15 -689 611

Dez. 71,09 57,03 19.345 12.917 6.428 -1.526 2.530 -3.447 -4.135 79 23 -2.458 -956

Acum. Ano 68,72 58,15 239.265 181.231 58.035 -21.946 17.313 -35.734 -39.231 -28 440 -25.708 -4.202

2019             

Jan. 68,24 57,50 18.099 16.388 1.711 -7.669 -1.675 -2.830 -6.006 12 34 -7.714 -79

Fev. 67,26 56,15 15.901 12.622 3.279 -2.118 495 -2.353 -2.641 29 15 -2.865 -762

Mar. 69,21 56,46 17.699 13.131 4.567 -1.596 1.734 -2.345 -3.478 149 50 -1.083 464

Abr. 69,67 56,12 19.443 13.629 5.815 -945 2.001 -3.294 -3.071 125 29 -1.464 -548

Maio 71,06 56,19 20.653 14.968 5.684 -561 1.848 -3.263 -2.705 295 17 -1.480 -936

Jun. 67,45 53,54 18.105 13.029 5.076 -3.419 873 -3.553 -4.344 52 4 -3.365 51

Jul. 66,18 52,58 19.989 17.760 2.229 -9.695 -1.641 -3.227 -8.134 81 73 -9.709 -88

Ago. 71,44 54,60 18.751 15.569 3.182 -4.274 204 -2.461 -4.727 249 68 -4.152 55
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*Emprego e Renda - PNADc

Período

Taxas (em Pontos Percentuais) Rendimento Médio Real Habitual (em reais)

Massa de Rendimento 

Médio Real Habitual  

de Pessoas Ocupadas 

(todos os trabalhos) em  

milhões de Reais

Taxa de  

Desocupação

Nível da 

Ocupação

Taxa de 

Participação na 

Força de Trabalho

Pessoas 

Ocupadas (todos 

os trabalhos)

Posição na Ocupação (trabalho principal)

Empregado no 

Setor Privado 

Com Carteira

Empregado no 

Setor Privado 

Sem Carteira
Trabalhador 

Doméstico

Empregado no 

Setor Público 

(inclusive servi-

dor estatutário 

e militar)

Empregador
Conta 

Própria
(exclusive trabalhadores 

domésticos)

Nota: *A divulgação fornece aos usuários da pesquisa dados sobre a evolução do mercado de trabalho no Brasil, atualizados mensalmente através de trimestres móveis. Assim, a cada mês serão divulgadas informações referentes ao 
último trimestre móvel. Fonte: IBGE.

2016           

Jan. 9,5 55,5 61,3 1.927 1.846 1.151 778 3.013 4.840 1.486 170.803

Fev. 10,2 55,1 61,4 1.935 1.875 1.138 789 3.020 4.844 1.488 170.641

Mar. 10,9 54,8 61,4 1.967 1.909 1.109 802 3.061 5.041 1.511 172.774

Abr. 11,2 54,6 61,5 1.964 1.909 1.127 805 3.080 5.024 1.486 172.652

Maio 11,2 54,7 61,6 1.983 1.909 1.170 809 3.107 5.114 1.507 174.918

Jun. 11,3 54,6 61,6 1.974 1.889 1.199 805 3.138 4.937 1.504 174.001

Jul. 11,6 54,4 61,5 1.987 1.901 1.206 806 3.159 4.936 1.509 174.690

Ago. 11,8 54,2 61,4 2.013 1.924 1.203 811 3.175 4.934 1.532 176.343

Set. 11,8 54,0 61,2 2.017 1.940 1.208 815 3.160 4.938 1.506 176.150

Out. 11,8 53,9 61,2 2.026 1.957 1.190 819 3.171 4.940 1.508 177.041

Nov. 11,8 54,1 61,3 2.033 1.960 1.183 817 3.214 4.950 1.502 178.218

Dez. 12,0 54,0 61,4 2.048 1.964 1.171 819 3.249 5.168 1.508 179.638

2017           

Jan. 12,6 53,7 61,4 2.062 1.966 1.197 821 3.309 5.170 1.524 179.879

Fev. 13,2 53,4 61,4 2.074 1.985 1.217 828 3.346 5.152 1.531 179.863

Mar. 13,7 53,1 61,6 2.092 2.004 1.223 841 3.345 5.156 1.552 180.653

Abr. 13,6 53,2 61,6 2.088 2.008 1.195 845 3.295 5.191 1.547 180.912

Mai. 13,3 53,4 61,6 2.090 2.013 1.195 847 3.296 5.104 1.552 182.045

Jun. 13,0 53,7 61,7 2.084 2.017 1.205 844 3.292 5.019 1.539 182.618

Jul. 12,8 53,9 61,8 2.087 2.016 1.199 839 3.267 5.086 1.544 183.669

Ago. 12,6 54,0 61,8 2.085 2.025 1.208 838 3.262 5.115 1.534 184.316

Set. 12,4 54,1 61,8 2.100 2.037 1.233 840 3.273 5.170 1.540 186.101

Out. 12,2 54,3 61,8 2.112 2.050 1.230 844 3.290 5.204 1.543 187.769

Nov. 12,0 54,4 61,9 2.126 2.074 1.214 848 3.325 5.153 1.554 189.846

Dez. 11,8 54,5 61,8 2.134 2.084 1.181 854 3.335 5.190 1.569 190.941

2018           

Jan. 12,2 54,2 61,7 2.149 2.090 1.204 859 3.397 5.213 1.586 191.414

Fev. 12,6 53,9 61,6 2.166 2.090 1.210 869 3.453 5.266 1.596 191.679

Mar. 13,1 53,6 61,7 2.171 2.076 1.234 882 3.485 5.348 1.596 191.015

Abr. 12,9 53,6 61,5 2.184 2.091 1.261 885 3.477 5.387 1.589 192.547

Maio 12,7 53,6 61,4 2.189 2.091 1.275 883 3.485 5.457 1.593 193.448

Jun. 12,4 53,7 61,4 2.200 2.101 1.316 874 3.477 5.322 1.612 195.212

Jul. 12,3 53,9 61,5 2.207 2.110 1.309 870 3.500 5.333 1.622 196.770

Ago. 12,1 54,1 61,6 2.227 2.123 1.328 868 3.493 5.589 1.626 199.438

Set. 11,9 54,4 61,7 2.224 2.136 1.330 869 3.514 5.611 1.604 200.265

Out. 11,7 54,5 61,8 2.232 2.134 1.343 872 3.529 5.616 1.608 201.564

Nov. 11,6 54,7 61,8 2.240 2.135 1.355 876 3.552 5.521 1.637 203.039

Dez. 11,6 54,5 61,7 2.256 2.131 1.374 881 3.595 5.466 1.673 204.169

2019           

Jan. 12,0 54,2 61,6 2.271 2.136 1.371 892 3.673 5.489 1.682 204.563

Fev. 12,4 53,9 61,6 2.286 2.142 1.369 902 3.696 5.635 1.687 204.944

Mar. 12,7 53,9 61,7 2.289 2.165 1.350 909 3.706 5.661 1.671 205.156

Abr. 12,5 54,2 61,9 2.292 2.172 1.364 902 3.691 5.754 1.667 206.544

Maio 12,3 54,5 62,1 2.286 2.169 1.372 899 3.660 5.715 1.666 207.294

Jun. 12,0 54,6 62,1 2.290 2.166 1.399 901 3.661 5.785 1.662 208.435

Jul. 11,8 54,7 62,1 2.286 2.169 1.427 902 3.649 5.665 1.667 208.627





N E S T A  E D I Ç Ã O

CONHEÇA OS CURSOS.

fgv.br/mba

É MAIS QUE MBA. É FGV.

visão globalO  Q U E  FA Z  V O C Ê  Q U E R E R  M A I S ?

FIQUE ATENTO        
     AO QUE OS MERCADOS
 GLOBAIS DIZEM.
     ELES PODEM INCENTIVAR
                 SEUS SONHOS.




