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das projeções

A elevada incerteza, como é bem 

sabido, leva à retração dos agentes 

econômicos, estimulando maior 

ação compensatória dos agentes 

políticos. Isso, por sua vez, pode 

aumentar a incerteza, visto que a 

reação dos agentes políticos – como 

fica claro no caso de Trump em relação à China – pode 

ser mais intensa e destemperada. Felizmente, apesar das 

tensões, o diálogo entre Estados Unidos e China prossegue, 

mesmo que aos trancos e barrancos. Assim, é possível 

alimentar alguma esperança em relação ao foco mais agudo 

de incerteza econômica no mundo atual. O mesmo não se 

pode dizer, entretanto, do problema causado pela fraqueza 

da demanda global, um nó muito mais difícil de desatar. 

Ponto de Vista
10  Liquidez excessiva sem inflação

O aumento da liquidez é um fenômeno perfeitamente 

compreensível em função da queda dos juros reais. A 

queda dos juros reais, por outro lado, é um fenômeno 

real e não monetário. Associa-se à queda do crescimento 

potencial das economias, que está ligada ao progresso 

tecnológico; ao envelhecimento da população e à elevação 

da percepção de risco que o acompanha; à natureza 

do progresso técnico, que reduziu o requerimento de 

poupança necessário para uma unidade de investimento; 

entre tantos outros motivos.

Entrevista
12 “O empresário mais treinado em voo de  

galinha é o brasileiro”

Para o economista Antonio Carlos Rocca, o desafio da 

retomada do crescimento brasileiro é dividido em dois: as 

expectativas de curto prazo, que afetam especialmente a 

camada da população que ainda engrossa as estatísticas 

do desemprego, subemprego e da informalidade, e as 

expectativas de médio prazo, as quais, defende, precisam 

estar mais bem ancoradas para estimular as decisões de 

investimento do setor privado.

Internacional
27 “O Chile sofre o paradoxo do bem-estar”

Vários fatores podem explicar a explosão das manifestações 

no Chile, diz Carlos Peña, reitor da Universidade Diego 

Portales: uma modernização muito rápida, com a promessa 

de expansão e consumo que não ocorreram na velocidade 

desejada; o temor da classe média à velhice e à doença, 

que ameaçam seu ganho de bem-estar conquistado nas 

últimas décadas; e a questão geracional que, em sua opinião, 

é decisiva: a geração nascida nos anos 1990 - que, apontam 

pesquisas, foi a que mais participou das manifestações 

e lidera as demandas mais radicais - padece de certa 

anomia, de certa falta de contenção da subjetividade, o 

que Durkheim chamou de “mal do infinito”, e os ameaça e 

o país tem sido lento em dar respostas, em promover um 

mecanismo que os proteja desse risco inevitável.

Capa | Agronegócio 
32 Provedor mundial

O mundo passa por um círculo 

vicioso de incertezas que tem 

atentado contra sua capacidade de 

crescimento, e a sensação de que o 

planeta se encontra órfão de líderes 

capazes de evitar o destempero e 

corrigir essa rota agrava a perda de 

confiança de agentes econômicos. 

Para o agronegócio, essa conjuntura implica o particular 

desafio de lidar com tendências neoprotecionistas, ao 

mesmo tempo em que o aumento da população mundial – 

concentrado na África, na Índia e no Oriente Médio – torna 

inevitável a expansão da demanda por alimentos e seus 

fluxos comerciais. Responsável por 14% da produção e 23% 

das exportações globais de produtos básicos agrícolas, a 

América Latina se insere no olho desse furacão, devendo 

aumentar sua participação na próxima década.  
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A incerteza é um dos princi-
pais componentes que inibe o 
investimento e, consequente-
mente, o crescimento. Em ou-
tubro, os níveis de incerteza na 

economia brasileira apresentaram ligeira queda, mas 
continuam elevados, acima dos 110 pontos, faixa que 
vem se mantendo desde agosto de 2015, à exceção do 
período de dezembro de 2017 a abril de 2018. 

A Carta do IBRE desta edição enfatiza os maléficos 
efeitos da incerteza sobre a economia ao ressaltar que a 
elevada incerteza, como é bem sabido, leva à retração 
dos agentes econômicos, estimulando maior ação com-
pensatória dos agentes políticos. Isso, por sua vez, pode 
aumentar a incerteza, visto que a reação dos agentes 
políticos – como fica claro no caso de Trump em rela-
ção à China – pode ser mais intensa e destemperada. 
Felizmente, apesar das tensões, o diálogo entre Estados 
Unidos e China prossegue, mesmo que aos trancos e 
barrancos. Assim, é possível alimentar alguma esperan-
ça em relação ao foco mais agudo de incerteza econômi-
ca no mundo atual. O mesmo não se pode dizer, entre-
tanto, do problema causado pela fraqueza da demanda 
global, um nó muito mais difícil de desatar. 

No mesmo caminho, para Antonio Carlos Rocca, elei-
to o Economista do Ano pela Ordem dos Economistas 

do Brasil, o desafio da retomada do crescimento brasi-
leiro pode ser dividido em duas partes: as expectativas 
de curto prazo, que afetam especialmente a camada da 
população que ainda engrossa as estatísticas do desem-
prego, subemprego e da informalidade, e as expectativas 
de médio prazo, as quais, defende, precisam estar mais 
bem ancoradas para estimular as decisões de investimen-
to do setor privado, já que permeia muita incerteza, não 
só internamente, como no mundo todo.

Outro ponto crucial, que tem sido tratado nas edi-
ções de Conjuntura, é a baixa produtividade da eco-
nomia brasileira, que trava seu crescimento. Na edição 
de dezembro, que vai se debruçar sobre o tema, o IBRE 
estará lançando o site Observatório da Produtividade, 
tornando-se a principal referência do assunto no país, 
em seminário que será realizado em parceria com o jor-
nal O Estado de S. Paulo. Sem melhorar a produtivida-
de do trabalho por hora trabalhada, que nos últimos 37 
anos – de 1982 a 2018 – cresceu apenas 0,4% ao ano, 
bem abaixo do observado nos EUA, de 1,6% ao ano, 
segundo dados do Conference Board, o crescimento 
brasileiro continuará restrito a voos de galinha.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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Na Carta do IBRE anterior, de ou-
tubro deste ano, foram abordados 
a fraca demanda global e o esgota-
mento dos instrumentos monetários 
e fiscais para reanimá-la. Nesta Car-
ta, vai se tratar de outro tema cuja 
relação com a fraqueza de demanda 
é de retroalimentação, reforçando-a 
e por ela sendo reforçada: o elevado 
grau de incerteza que se abate sobre 
a economia global. 

A incerteza econômica mundial 
não é apenas uma impressão, mas sim 
um fenômeno que hoje em dia é bem 
mensurado. O Índice Global de Incer-
teza de Política Econômica (GEPU, na 
sigla em inglês), estimado com base no 
noticiário da imprensa em 20 países, 
atingiu o nível de 350 em 2019, tendo 
ficado praticamente todo o período 
de 1997 a 2016 abaixo de 200. É re-
levante notar que os picos do GEPU 
em eventos como o 11/9 em 2001 e 
a invasão do Iraque em 2002 ficaram 
abaixo de 200, e o da crise financeira 
global apenas atingiu este último ní-
vel, não o superando. Com a votação 
do Brexit, em junho de 2016, o índi-
ce foi a aproximadamente 300, e, na 

temporada de incerteza atual, oscila 
próximo a 350. Já o Índice de Risco 
Geopolítico Global tem tendência de 
alta desde 2012, e este ano registrou o 
maior pico em quase dez anos. 

Em outro front, o ataque com dro-
nes a instalações petrolíferas sauditas 
em setembro levou a mais uma forte 
oscilação dos preços do barril, numa 
indicação dos riscos geopolíticos que 
afetam a mais importante das com-
modities. E, não por acaso, o preço 
do ouro – ativo que é um refúgio em 
tempos de incerteza – está próximo 
das máximas em quase quatro anos. 

Como explanado na Carta do 
IBRE de outubro, o PIB das econo-
mias avançadas está sendo turbina-
do por políticas monetária e fiscal 
ativas. Como os instrumentos estão 
se exaurindo, é natural que a in-
certeza aumente. Afinal, os agentes 
econômicos ficam apreensivos em 
avaliar a demanda que está por vir. 
Com isso, recolhem-se e postergam 
investimentos e novas contratações.

Entretanto, é o conflito comercial 
e geopolítico entre Estados Unidos 
e China que está no centro do atual 

surto de incerteza no mundo. Depois 
de três rodadas de ações e retaliações 
de aumento de tarifas entre os dois 
parceiros, já não há muito espaço 
para estender o conflito a novos gru-
pos de produtos, e potenciais novos 
passos tenderão a ser de gravação 
ainda maior de itens já atingidos. A 
recente classificação da China como 
manipuladora de moeda pelo De-
partamento do Tesouro dos Estados 
Unidos cria uma nova frente no con-
flito, que já põe pressão nas cadeias 
globais de valor e na dinâmica do-
méstica de várias economias.

E é justamente no comércio in-
ternacional que se presencia a maior 
disparada da incerteza mensurada. É 

Incerteza recorde  
global e o difícil  
exercício das projeções

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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do acionário norte-americano. Note-
se que essas são variações diárias do 
índice muito agudas, indicando que 
fatos de alta relevância influenciaram 
o mercado naqueles dias.

De janeiro de 1900 a fevereiro de 
2018, houve 1.103 dias de negocia-
ção do S&P 500 com variações do 
índice superiores a 2,5% ou infe-
riores a -2,5%. De todos esses dias, 
apenas sete deles, ou 0,6% do total, 
estiveram associados a notícias mui-
to importantes no front do comér-
cio exterior. Já de março de 2018 a 

agosto de 2019, houve 13 variações 
diárias do S&P 500 acima de 2,5% 
ou abaixo de -2,5%, das quais cinco, 
ou 38,5% dos casos, tiveram a ver 
com notícias impactantes na área do 
comércio internacional. Obviamen-
te, a maioria, senão todas, deve estar 
relacionada ao conflito comercial 
entre Estados Unidos e China.

Segundo o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), a guerra comercial en-
tre Estados Unidos e China deve cau-
sar uma perda de US$ 700 milhões, ou 

o que registra o Índice de Incerteza do 
Comércio Global (WTU), dos econo-
mistas Hites Ahir, Nicholas Bloom e 
Davide Furceri, com base nos relató-
rios de países (“country reports”) da 
Economist Intelligence Unit (EIU), 
que ficou quase todo o tempo desde 
o seu ponto inicial (1996) entre zero 
e 0,5. Em 2018, porém, o WTU dis-
parou com a guerra comercial entre 
Estados Unidos e China, e atingiu 
um recorde em torno de 4,5. Mais 
recentemente, com a retomada das 
negociações entre Estados Unidos e 
China, houve um recuo, mas o índice 
ainda está muitas vezes acima do ní-
vel prevalecente entre 1996 e 2017. 

A incerteza que ronda o comér-
cio global não é exagerada. A guerra 
comercial iniciada por Trump já tem 
efeitos muitos concretos. A tarifa mé-
dia de importação dos Estados Uni-
dos saiu de menos de 2% em 2017 
para 4% em maio de 2019, e conti-
nua em trajetória de alta. Em relação 
a produtos e serviços chineses, a tarifa 
média americana saltou de 3,1% em 
2017 para 18,3% em maio de 2019 e 
estima-se que chegue a algo em torno 
de 20% no final do ano.

O ritmo de crescimento do co-
mércio global vem caindo desde o 
último trimestre de 2017. Em termos 
da comparação trimestre contra tri-
mestre do ano anterior, ficou próxi-
mo de zero no primeiro semestre de 
2019, sendo ligeiramente negativo 
no segundo trimestre.

Uma forma interessante de se ob-
servar o efeito da incerteza comercial 
nos ânimos econômicos do mundo 
foi empreendida pelos economistas 
Scott Baker, Nicholas Bloom e Steven 
Davis, mapeando todos os dias de va-
riação superior a 2,5% ou inferior a 
-2,5% do índice S&P 500 do merca-

O Índice Global de 

Incerteza de Política 

Econômica atingiu o nível 

de 350 em 2019, tendo 

ficado praticamente todo 

o período de 1997 a 2016 

abaixo de 200
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de 0,8%, no PIB mundial em 2020. 
No caso do Brexit, estimativas da 
OCDE do impacto no PIB do Reino 
Unido veem perdas que vão de pouco 
menos de 2% em 2020 a quase 3% 
em 2022. Já no caso da zona do euro 
como um todo, o impacto do Brexit 
iria de pouco mais de 0,4% em 2020 
a cerca de 0,6% em 2022. Outras fon-
tes de incerteza global são os protestos 
de Hong Kong e a potencial reação da 
China, as tensões no Oriente Médio, o 
resultado da vitória eleitoral dos pero-
nistas na Argentina em um ambiente 

econômico altamente deteriorado e 
as turbulências populares na América 
Latina, com destaque para a chilena. 
Se esses dois últimos fatores não in-
fluenciam muito a conjuntura global, 
têm particular peso para o Brasil.

Depois de um crescimento mun-
dial estimado em 3% em 2019, o 
FMI prevê expansão de 3,4% em 
2020. Se a projeção estiver correta, 
não será um desempenho particular-
mente ruim comparado com a mé-
dia do crescimento global de 1980 

a 2018, de 3,5%. Já as economias 
avançadas devem crescer 1,7% tanto 
em 2019 quanto em 2020, segundo 
o FMI, abaixo da média histórica de 
2,4% entre 1980 e 2018. Em resu-
mo, o mundo cresce de forma habi-
tual e os países ricos desaceleram.

No entanto, soam estranhas as 
previsões do FMI, diante da estima-
tiva do próprio Fundo de que pode 
haver uma perda de PIB de 0,8% em 
2020 em função da guerra comer-
cial. Essa incongruência expressa de 
forma muito clara o ambiente atual 
de incertezas: mesmo as projeções 
dos organismos mais qualificados 
para fazê-las esbarram na incomum 
opacidade do cenário à frente.

A elevada incerteza, como é bem 
sabido, leva à retração dos agen-
tes econômicos, estimulando uma 
maior ação compensatória dos agen-
tes políticos. Isto, por sua vez, pode 
aumentar a incerteza, visto que a 
reação dos agentes políticos – como 
fica claro no caso de Trump em rela-
ção à China – pode ser mais intensa 
e destemperada. Felizmente, apesar 
das tensões, o diálogo entre Estados 
Unidos e China prossegue, mesmo 
que aos trancos e barrancos. Assim, 
é possível alimentar alguma esperan-
ça em relação ao foco mais agudo de 
incerteza econômica no mundo atu-
al. O mesmo não se pode dizer, en-
tretanto, do problema causado pela 
fraqueza da demanda global, um nó 
muito mais difícil de desatar.   

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.

Soa estranha a previsão 

do FMI, de crescimento 

global de 3,4% em 2020, 

diante da estimativa do 

próprio Fundo de perda 

de 0,8% no ano que vem 

pela guerra comercial
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Após a crise das hipotecas tóxicas 
– crise do subprime – que estourou 
com a quebra do Lehman Brothers 
em setembro de 2008, os bancos 
centrais do mundo desenvolvido ele-
varam muito a liquidez nas econo-
mias. Apesar da grande expansão da 
liquidez, a inflação não surgiu.

Alguns analistas argumentam 
que a ausência de inflação após 
toda a enxurrada de liquidez indica 
que os princípios da teoria monetá-
ria se alteraram.

Para a coluna, o aumento da li-
quidez é um fenômeno perfeitamente 
compreensível em função da queda 
dos juros reais. A queda dos juros re-
ais, por outro lado, é um fenômeno 
real e não monetário. Associa-se: à 
queda do crescimento potencial das 
economias, que está ligada à queda 
da taxa de crescimento do progresso 
tecnológico; ao envelhecimento da 
população e à elevação da percepção 
de risco que o acompanha; à nature-
za do progresso técnico, que reduziu 
o requerimento de poupança neces-
sário para uma unidade de investi-
mento; entre tantos outros motivos.

Essas mudanças estruturais redu-
ziram a demanda por empréstimos 
e elevaram a oferta de recursos no 
momento presente em troca do re-
cebimento de um fluxo de renda no 
futuro. O balanço entre oferta e de-
manda reduz o juro. Dependendo 
desse balanço é perfeitamente possí-
vel que o juro de equilíbrio seja ne-
gativo. Ou seja, juro real negativo é 
uma possibilidade teórica. Sabemos 
desse fato desde, pelo menos, a pu-
blicação do clássico de Irving Fisher, 
Theory of interest.

Quando o juro se reduz muito, 
a demanda por moeda se eleva. No 
limite, quando o juro é nulo, a de-
manda por moeda cresce muito. O 
juro nominal pago pelo papel-moeda 
em poder do público também é nulo. 
Em um mundo ideal, em que o cus-
to de armazenamento da moeda seja 
muito baixo, a demanda por moe-
da, quando a taxa de juros nominal 
tende a zero, cresce ilimitadamente: 
qualquer quantidade de moeda ofer-
tada será demandada.

A economia americana, no entan-
to, tem operado com juros nominais 

superiores a zero. Por que motivo, 
então, toda a expansão de moeda 
não produziu inflação por lá? Isto é, 
por que motivo os bancos não em-
prestam para o setor privado toda 
a liquidez que eles possuem, em vez 
de manter boa parte dela parada na 
sua conta-corrente no banco central 
norte-americano?

Liquidez excessiva  
sem inflação

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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O primeiro motivo é que não há 
muita demanda do setor privado 
por tomar crédito. Como vimos, 
fatores estruturais têm reduzido a 
demanda por crédito nas econo-
mias centrais.

Mas há outro motivo para que 
os bancos mantenham quantida-
de bem maior de reservas em suas 
contas-correntes no banco central 
americano. O motivo é que, após 
a crise, o banco central americano, 
Federal Reserve (Fed), mudou a 
sua operação do mercado de reser-
vas bancárias.

Até a crise, o mercado de reser-
vas bancárias americano opera-
va em um regime de restrição. As 
reservas que excedessem aquelas 
que os bancos comerciais tinham 
que deixar no BC não eram remu-
neradas. Assim, os bancos, ao es-
colherem a quantidade de reservas 
que iriam carregar em sua conta-
corrente no banco central, sopesa-
vam dois custos. A possibilidade 
de carregar menos reservas do que 
o necessário e, portanto, ser obri-
gado a pedir empréstimo ao banco 
central para pagar suas contas, e, 
neste caso, pagar taxa de juros 1 
ponto percentual acima dos juros 
do mercado interbancário; e a pos-
sibilidade de ver sobrar reservas na 
sua conta-corrente no banco cen-
tral, e ficar com o dinheiro parado 
(sem remuneração) por um dia.

Assim o sistema operava com 
poucas reservas e o banco central 
diariamente dava liquidez ao siste-
ma por meio de operações de mer-
cado aberto, em geral colateraliza-
das (com títulos como garantia). 
De manhã, o banco central leilo-
ava a compra de títulos públicos 
dos bancos comerciais em troca de 

reservas. A operação era desfeita 
na manhã do dia seguinte, antes 
do novo leilão. O Fed estabelecia 
a quantidade de recursos. O banco 
central estimava a quantidade de 
reservas que iria leiloar em função 
da necessidade do sistema bancá-
rio, calibrando para que os juros 
no mercado interbancário efetiva-
mente praticados ficassem em tor-
no da taxa básica de juros decidida 
pelo comitê de política monetária 
do Fed, conhecido por FOMC.

Durante a crise, o Fed comprou no 
mercado quantidade gigantesca de tí-
tulos, tanto papéis do Tesouro quan-
to ativos estruturados de hipotecas. 
Adquiriu esses títulos com emissão 
de reservas. Assim, o ativo do banco 
central cresceu muito com os títulos 
adquiridos, e seu passivo também. 
As reservas, que em 2006 foram na 
média de US$ 9,3 bilhões, subiram 
para US$ 1,0604 trilhão em 2010 e  
US$ 2,6431 trilhões em 2014.

Nesse período pós-crise, a taxa 
básica de juros era zero e não havia 
custo aos bancos em carregar reser-
vas. Por outro lado, não havia muita 
demanda por empréstimos. A eco-
nomia estava machucada, se recupe-
rando da maior crise desde 1929.

Adicionalmente, o Fed resolveu 
remunerar as reservas excedentes às 
compulsórias. A taxa da remunera-
ção era dada pela banda superior 
da variação da taxa básica de juros, 
0,25%, quando o limite inferior da 
banda era 0%. A instituição da re-
muneração das reservas explica que, 
mesmo com a elevação da taxa de 
juros, as reservas não tenham sido 
empregadas para aumentar os em-
préstimos ao setor privado.

Evidentemente, se houvesse mui-
tas opções rentáveis de aplicação 
dos recursos, os bancos seriam mais 
agressivos na concessão de crédito, 
reduzindo as reservas. Mas o fato de 
as reservas serem remuneradas con-
tribuiu para retê-las na conta-cor-
rente dos bancos comerciais no Fed.

Como caminhará a operação da 
política monetária nos próximos 
anos não está claro. O Fed voltará a 
trabalhar em um regime de reservas 
restritas ou manterá o atual regime 
com muitas reservas? No primeiro 
caso, como vimos, o banco central 
opera injetando liquidez diariamen-
te no sistema; no segundo caso ele 
opera enxugando a liquidez, isto é, 
remunerando as reservas.

O importante a reter é que o fenô-
meno de um juro real muito baixo e 
as alterações na operação da política 
monetária explicam perfeitamente o 
suposto paradoxo de reservas amplas 
e ausência de inflação. Não será neces-
sário aos estudiosos de teoria monetá-
ria reescreverem os livros textos. 

Em um mundo ideal, 

em que o custo de 

armazenamento da moeda 

seja muito baixo, a demanda 

por moeda, quando a taxa 

de juros nominal tende a 

zero, cresce ilimitadamente
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Conjuntura Econômica — Uma das 

principais preocupações hoje entre 

os economistas é como acelerar a 

recuperação do crescimento, que 

em 2019 deverá fechar o terceiro 

ano na casa de 1%. Como, na sua 

opinião, isso poderia acontecer?

Há uma grande ansiedade em acele-
rar a taxa de crescimento, até porque 
há um problema sério de desempre-
go. São milhões de brasileiros, não 
só os que estão completamente de-
sempregados, mas os que estão tra-
balhando menos do que poderiam, 
além da parcela que está na informa-
lidade. Ou seja, ao lado da questão 
econômica existe uma questão social 
importante, que aumenta a ansieda-
de por medidas que acelerem o cres-
cimento econômico.

Para Antonio Carlos Rocca, eleito Economista do Ano pela Ordem dos Economistas 

do Brasil, o desafio da retomada do crescimento brasileiro é dividido em dois: o curto 

prazo, que afeta especialmente a camada da população que ainda engrossa as esta-

tísticas do desemprego, subemprego e da informalidade; e as expectativas de médio 

prazo, as quais, defende, precisam estar mais bem ancoradas para estimular as deci-

sões de investimento do setor privado. Em conversa com a Conjuntura Econômica na 

sede do FGV IBRE, no Rio de Janeiro, Rocca defendeu que um programa prioritário 

de infraestrutura seria a melhor alternativa para dinamizar a atividade brasileira. Ele 

aponta que, nessa área, vários elementos jogam a favor: a demanda doméstica, o ex-

cesso de poupança internacional em busca de remuneração, e a melhora do cenário 

de financiamento brasileiro, com o mercado de dívida substituindo, com folga, o fi-

nanciamento do BNDES. “Se tivermos um programa bem-feito, realista, com projetos 

de boa qualidade, tudo reforçará esse elemento tão importante para o investimento, 

que é a expectativa de crescimento”, afirma. 

Antonio Carlos Rocca
Diretor do Centro de Estudos de Mercado de Capitais (Cemec/Fipe)

Foto: Conjuntura Econômica

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“O empresário 
mais treinado em 

voo de galinha é 
o brasileiro”
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PIB em 2020, representa uma aju-
da, mas fica difícil imaginar que a 
partir disso se vai retomar um cres-
cimento sustentável.

A exportação seria a outra via 
possível, pois já houve momentos 
anteriores em que seu aumento lide-
rou a retomada de crescimento. Mas 
vários fatores jogam nesse campo, 
alguns positivos e outros negativos: 
o preço das commodities, a guerra 
comercial EUA-China, a crise ar-
gentina. De qualquer forma, é uma 
área que tem potencial muito gran-

de, porque há capacidade ociosa 
na indústria, que poderia reagir se 
fosse reduzida a tributação em cima 
dela. Recentemente, por exemplo, 
a Anfavea apontou que o setor não 
consegue receber de volta cerca de 
R$ 15 bilhões em créditos tributá-
rios (ICMS). Veja, multinacionais 
que têm plantas em vários países 
querem maximizar seu resultado. Se 
tornássemos a filial brasileira mais 

Como poderíamos fazer isso? A 
primeira hipótese, que seria usual 
numa economia como a nossa, que 
passou por uma grande crise e ainda 
registra grande capacidade ociosa, 
seria usar a política fiscal. Ou seja, 
aumentar o gasto público para gerar 
um aumento de demanda e, a partir 
daí, dar início a um processo de recu-
peração. Mas estamos muito limita-
dos para fazê-lo, pois o setor público 
brasileiro – governo federal, estados, 
municípios – está enfrentando uma 
crise fiscal gravíssima. E alternativas 
como alterar a Emenda Constitucio-
nal 95, do teto, para aumentar esse 
gasto poderiam arriscar as conquistas 
feitas até agora, de redução do risco 
de solvência e de ancoragem das ex-
pectativas de inflação, o que permitiu 
uma redução dramática de taxa de 
juros. Isso faz diferença porque reduz 
fortemente o custo da dívida pública 
e o custo do capital do setor privado, 
do financiamento ao consumidor. O 
juro real hoje está em torno de 1,4%, 
não existe nada parecido na história, 
e o impacto disso na economia está 
começando a ser visto. 

Outro elemento que se poderia 
pensar é aumentar o consumo. Ao 
longo de 2019 as vendas no varejo 
registraram aumento e já há alguma 
recuperação do crédito de pessoa fí-
sica. Nos 12 meses terminados em 
setembro, essa expansão já soma 
10%. Mas não há muito espaço 
para crescer mais, porque junto 
com o crédito também já começou a 
crescer o comprometimento da ren-
da e a inadimplência. Mesmo a libe-
ração do FGTS e PIS Pasep – que, 
pelos cálculos da Instituição Fiscal 
Independente do Senado (IFI), deve 
contribuir com um aumento de 0,3 
p.p. do PIB este ano e 0,6 p.p. do 

competitiva, esta poderia responder 
rapidamente, pois na indústria auto-
mobilística a ociosidade é de quase 
50%, na média. Mas seria preciso 
mudanças mais significativas no tra-
tamento tributário das exportações, 
especialmente dos manufaturados.

Entre os componentes da demanda, 

restaria então o investimento...

Sim, e o investimento privado é o 
grande candidato à retomada. Ele 
é o grande componente que expli-
ca a intensidade e a profundidade 
da recessão. O investimento total 
da economia chegou a quase 22% 
(em 2013), e agora caiu para 15%. 
Mais ou menos 85% dessa queda 
foi do investimento das empresas. 
O investimento privado representa 
hoje mais de 90% do investimen-
to total – isso sob um conceito que 
inclui as grandes empresas estatais. 
Os 10% que sobram referem-se ao 
investimento direto da administra-
ção pública estadual, municipal e 
federal. Ou seja, ainda que se con-
siga um espaço fiscal para investi-
mento público, o que vai comandar 
efetivamente uma recuperação é o 
investimento privado. É uma con-
ta simples. Se eu aumentar 10% do 
investimento privado, é sobre 90%, 
então aumentei 9%.

O senhor mencionou anteriormente 

o teto de gastos, mas há quem de-

fenda uma flexibilização deste para 

que se abra espaço ao investimento 

público também… 

Há várias propostas de reforma, 
algumas apenas para gastos de in-
vestimento, outras para custeio e in-
vestimento, e a do Fabio Giambiagi 
(economista do BNDES), que come-
ça a flexibilizar a regra só a partir 

Ainda que se consiga 

espaço fiscal para 

investimento público, 

o que vai comandar 

efetivamente uma 

recuperação é o 

investimento privado
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de 2023. Acho que há vários proble-
mas nessa ideia. Se for uma reforma 
envolvendo o custeio, poderá, como 
já disse, lançar dúvidas sérias sobre 
a consistência do ajuste fiscal e so-
bre a solvência do setor público, e 
essa taxa de juro que aterrissou vai 
começar a subir de novo. Além dis-
so, para fazer alguma diferença esse 
aumento de gasto precisa ser grande 
e continuado. A proposta do Giam-
biagi, por sua vez, embora possa 
aliviar o fiscal mais adiante, não re-
solve o curto prazo, e este é o foco 
hoje, de como agilizar a retomada 
do crescimento. 

Mais importante, eventualmen-
te, que pensar numa emenda cons-
titucional para mexer na regra do 
teto, é a atual iniciativa do ministro 
Paulo Guedes, de lançar um pacote 
de medidas que inclui a flexibiliza-
ção dos gastos obrigatórios. Porque 
se hoje temos uma ameaça de pa-
ralisia no setor público é porque o 
gasto obrigatório não para de cres-
cer, sendo os dois principais com-
ponentes a Previdência e a despesa 
com pessoal. A PEC Emergencial (o 
anúncio oficial foi posterior à en-
trevista), prevê o uso dos gatilhos, 
permitindo reduzir jornada e sa-
lários, quando se tiver dificuldade 
em manter o limite de gastos. Isso 
já estava previsto na EC 95, mas 
sem explicitar o quanto em que se 
dispararia. Além disso, desindexa-
ria e descongelaria recursos de 248 
fundos com destinação específica. 
Essas medidas realmente contribui-
riam para criar maior espaço não só 
para manter os serviços essenciais 
– educação, saúde –, como ampliar 
gastos com investimentos.

De qualquer forma, insisto que 
o que pode destravar o crescimen-

to do país é o investimento privado, 
essa é a variável fundamental. E me 
parece extraordinário o potencial 
que há sob nossa necessidade dra-
mática de infraestrutura.

No caso da infraestrutura, o senhor 

concorda que nosso desafio não se 

limita à disponibilidade de recursos?

Sim. Tivemos um período de “in-
vestimento privado” em infraestru-
tura em que o Tesouro entrava com 
70%, 80% dos recursos. O foco 
era modicidade tarifária, sustenta-

da por subsídios, acompanhado de 
projetos de má qualidade que de-
ram problema e depois de um, dois 
anos, foi preciso renegociar. Foi 
comprovadamente inviável. Quem 
entra em um contrato com tabela-
mento de taxa de retorno sabe que 
não vai se cumprir o contrato. Não 
dá para tabelar nem preço de sapa-
to, como tabelar a taxa de retorno 
de um projeto de 30 anos?

Precisamos de projetos de infra-
estrutura de boa qualidade – que 
tenha previsão de execução e valo-
res definidos, com alta de probabi-
lidade de serem cumpridos. Isso é 
fundamental. Para ter investimento 
privado em infraestrutura, tem que 
ser assim. Veja, a grande garantia 
de um projeto não é o capital que 
se está investindo, mas o fluxo de 
caixa do projeto. Ter garantia de 
quando o fluxo de caixa começará 
de fato a ser gerado. Esse é o papel 
de um projeto de qualidade. Pode 
inclusive ter seguro garantia para 
cobrir o período até o fluxo de cai-
xa. Se o executor da obra não es-
tiver fazendo o trabalho direito, o 
contrato de seguro garantia pode 
prever seu afastamento. E é preciso 
dar garantia, no horizonte do tem-
po de concessão, de que os contra-
tos serão obedecidos. Ter segurança 
jurídica e segurança regulatória. 

Hoje existe um potencial extraor-
dinário de investimento nessa área, 
com benefício muito grande de cur-
to prazo de geração de emprego e 
renda, e um benefício importante de 
médio e longo prazo que é o aumen-
to de produtividade, outro desafio 
que temos. Além disso, hoje há um 
excedente de poupança financeira 
em nível mundial que faz com que 
US$ 17 trilhões, que correspondem 
a um terço da dívida soberana do 
mundo, estejam aplicados com ju-
ros negativos. 

Se fizermos a lição de casa, com 
projetos executivos de boa qualida-
de e garantia de segurança jurídica e 
regulatória, de que os contratos se-
rão obedecidos durante sua vigência, 
poderemos realmente pensar num 
programa robusto de infraestrutura 
no país – que não é de dois anos, 

Mais importante que 

pensar em uma emenda 

constitucional para 

mexer na regra do teto é a 

iniciativa do ministro Paulo 

Guedes para flexibilizar os 

gastos obrigatórios
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O desafio é acreditar na expec-
tativa de crescimento. Mas o que 
observamos nos últimos anos é que 
essa projeção, atualizada semanal-
mente pelo Focus, está em queda, 
sendo sistematicamente frustrada. 
Veja, costumo dizer que o empresá-
rio mais treinado em voo de gali-
nha é o brasileiro. E por isso essa 
variável entra com tanto peso. En-
tão, da mesma forma que consegui-
mos ancorar a expectativa de infla-
ção e de juros até 2022, minha 
conjectura, ainda que possa pare-

cer um pouco ingênua, é de que se 
conseguirmos ancorar expectativas 
de crescimento, isso pode disparar 
a intenção de investir desde já. E 
uma variável para isso seria ter 
programa com credibilidade que 
desse prioridade absoluta ao inves-
timento em infraestrutura. Por 
exemplo, destinando receitas ex-
traordinárias ao financiamento de 
projetos executivos de qualidade. 

mas para dez anos –, que terá uma 
atratividade extraordinária.

O senhor defende que, para garan-

tir a retomada do investimento, 

além da ancoragem da inflação, é 

preciso a ancoragem do crescimen-

to no médio prazo. Um programa de 

investimento assim iria ao encontro 

dessa necessidade?

Sim. Vale explicar por que estou dan-
do tanta importância para essa anco-
ragem da expectativa de crescimen-
to. No Cemec trabalhamos com uma 
amostra de todas as empresas não 
financeiras de capital aberto e das 
maiores empresas de capital fechado. 
Desde 2005 avaliamos os balanços 
dessas empresas, observando o que 
tem acontecido com a rentabilidade, 
o investimento e assim por diante, e 
fizemos um modelo para tentar saber 
quais principais fatores que têm de-
terminado a decisão de investir des-
sas empresas. Identificamos que duas 
variáveis respondem por 72% da de-
cisão de investimento. A primeira é a 
relação entre a taxa de retorno do in-
vestimento e o custo de capital. Sem-
pre que a taxa de retorno for maior 
que o custo de capital, tenho uma si-
tuação favorável ao investimento. O 
segundo componente é a expectativa 
de crescimento da demanda. Não a 
expectativa de crescimento no próxi-
mo ano, mas nos próximos três anos. 
Isso se torna ainda mais importan-
te quando se tem muita capacidade 
ociosa. Se tenho capacidade ociosa, 
e minha expectativa é não crescer, 
não faz sentido investir. Mas se tiver 
capacidade ociosa e uma expectativa 
mais forte de crescimento, aí penso 
que se esgotar essa capacidade em 
dois, três anos, precisarei de mais ca-
pacidade adiante.

Quanto pode custar um projeto? 
Pelo que ando pesquisando, repre-
senta em torno de 2% do valor to-
tal de uma obra. Isso significa que, 
com R$ 2 bilhões, faço projetos 
que darão sustentação a R$ 100 bi-
lhões em investimento em infraes-
trutura. Então, se eu tiver que pe-
gar um recurso adicional, e puder 
optar entre colocar imediatamente 
para redução da dívida ou alocar 
na geração de um grande número 
de projetos executivos de infraes-
trutura de boa qualidade, eu prefi-
ro a segunda opção.

Veja, estamos com uma dívida 
próxima de 50% do PIB, na casa 
dos R$ 5 trilhões. Com a reforma 
da Previdência, e mais o que se está 
anunciando em outras reformas, 
o mercado já enxerga que o risco 
de insolvência do setor público 
caiu fortemente. Quando digo que 
as taxas reais de juros aterrissa-
ram, foi porque isso aconteceu: as 
pessoas estão acreditando que já 
avançamos substancialmente nessa 
questão. Então, meu argumento é 
que, se eu consigo R$ 10 bilhões 
em recursos extraordinários, o que 
prefiro: reduzir a dívida ou investir 
em projeto executivo de infraestru-
tura? Sabendo que em média esses 
R$ 10 bilhões serão multiplicados 
por 50 em termos de obras a serem 
executadas no futuro, prefiro os 
projetos. Se isso estiver inserido em 
um programa bem-feito, realista, 
de boa qualidade, com horizonte, 
tudo isso reforçará esse elemen-
to tão importante na decisão de 
 investimento, que é a expectativa 
de crescimento.

Isso não significaria abandonar 
todo o resto, de modo nenhum. Mas 
dar continuidade, reconhecendo que 

Duas variáveis respondem 

por 72% da decisão de 

investimento: a relação 

entre a taxa de retorno do 

investimento e o custo de 

capital e a expectativa de 

crescimento da demanda
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todas essas reformas que estão em 
pauta – administrativa, tributária – to-
marão tempo para serem aprovadas.

Uma das críticas que se observam 

hoje quanto ao papel do governo 

é da falta de uma agenda clara – 

um exemplo seria o anúncio de 

várias propostas de reforma sem 

a definição de prioridades –, am-

pliando a incerteza do mercado. 

Qual sua opinião?

Veja, não podemos minimizar o ta-
manho dos desafios. Tem muita coi-
sa para ser acertada na economia 
brasileira, que envolve negociações 
políticas significativas. Considero 
que todas as propostas que estão 
sendo oferecidas pelo governo vão 
na direção correta, visando ao au-
mento da eficiência, à melhora do 
ambiente de investimento do setor 
privado. É tudo altamente desejável, 
mas os resultados chegarão com o 
tempo. Com a Previdência é assim, 
e as propostas de reforma tributá-
ria também apontam vários anos de 
transição de sistema. A pergunta que 
me preocupa é como poderíamos in-
centivar a tomada de decisão de in-
vestimento privado mais rapidamen-
te. Há vários fatores negativos: uma 
enorme capacidade ociosa, índices 
de incerteza elevados. Incerteza, vale 
lembrar, é diferente de risco, pois 
risco você mede, e incerteza é a in-
capacidade de medir risco. Incerteza 
alta paralisa. Por isso é preciso dar, 
na medida do possível, uma perspec-
tiva mais clara para o mercado. Um 
exemplo disso foi o Plano Real. Ha-
via um desafio enorme que era sair 
de uma inflação descontrolada para 
a estabilidade de preços. O gover-
no reconheceu isso e decidiu traçar 
um caminho sem surpresas, tudo foi 

anunciado previamente. Não quero, 
com isso, subestimar a dificuldade 
do encaminhamento político da atu-
al agenda de reformas. Ao contrário, 
falo por reconhecer que estas envol-
vem negociações complexas, que não 
são instantâneas. Mas talvez possa 
haver uma organização um pouco 
maior dos projetos. Isso colaboraria 
para aumentar a confiança na sus-
tentabilidade do crescimento no lon-
go prazo, para acelerar esse processo 
desde já. E isso só acontecerá com a 
reação do investimento privado.

De acordo ao levantamento do 

 Cemec, como está a saúde financei-

ra das empresas para investir?

Estamos caminhando para uma 
situação bem mais favorável, do 
ponto de vista de rentabilidade e 
custo de capital. Veja, quando o 
investimento privado chegou perto 
de 22% do PIB (21,83%, em 2011), 
a taxa de retorno cobria o custo de 
capital com folga. Depois disso, a 

rentabilidade começou a escorregar 
e o custo de capital, a aumentar. Aí 
o investimento desabou, chegando 
a 14,9% em 2016. A partir daí, 
entretanto, observamos uma recu-
peração forte da rentabilidade das 
empresas, com a queda de juros e 
do custo de capital. Mas é preci-
so destacar que a melhora apon-
tada por nossa amostra se refere a 
grandes empresas, as não financei-
ras abertas e as maiores fechadas. 
Entre pequenas empresas ainda há 
problemas. Levantamento do Sera-
sa aponta que 5,5 milhões desses 
negócios estão inadimplentes.

Qual o impacto observado da redu-

ção da oferta de crédito via BNDES?

O crescimento do mercado de dí-
vida registrado nos últimos anos 
– somando todos os instrumentos 
como debêntures, notas promis-
sórias, LCI, LCA – mais que com-
pensa a queda de desembolsos do 
BNDES. Para se ter uma ideia, so-
mente nos 12 meses contados até 
setembro deste ano essas emissões 
chegaram a R$ 284,6 bilhões, su-
perando com folga o pico de de-
sembolsos do BNDES, de R$ 190,4 
bilhões em 2013 (nos três primei-
ros trimestres deste ano, o aporte 
do BNDES foi de R$ 66,7 bilhões). 
Essa substituição aconteceu entre 
grandes empresas, já que dois ter-
ços do financiamento subsidiado 
do BNDES foram para esse grupo. 
E mais de 60% dessas emissões fo-
ram feitas por empresas fechadas.

O custo desse financiamento 
também tem caído dramaticamen-
te. Basta lembrar que já em 2017 
e 2018 houve um período em que 
a taxa média da debênture chegou 
a ficar abaixo do custo médio do 

Talvez possa haver uma 

organização maior dos 

projetos. Isso colaboraria 

para aumentar a confiança 

na sustentabilidade  

do crescimento no  

longo prazo 
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BNDES, e teve muita empresa que 
emitiu dívida para antecipar amor-
tização com o banco. Outra coisa 
importante, que pouca gente faz 
ideia, é que o prazo médio dessas 
emissões tem se ampliado: atual-
mente, mais de 40% dessas debên-
tures emitidas têm prazo superior 
a sete anos (33,49% com prazo de 
sete a nove anos, e 11,15% com dez 
anos ou mais). É certo que ainda não 
há recursos para se pegar emprésti-
mos diretos num prazo mais longo, 
de 20 anos, mas pode-se imaginar 
uma estrutura de financiamento 
em duas etapas. Por exemplo, uma 
emissão inicial, e quando se aproxi-
ma a data de vencimento forte, faz-
se um refinanciamento. Além disso, 
o BNDES continuará tendo um pa-
pel evidentemente importante, seja 
para empréstimos com prazo excep-
cionalmente longo, seja para médio 
e longo prazo voltado a empresas 
sem acesso ao mercado de capitais.

Como avalia o cenário futuro para 

essas empresas de menor porte?

Acho que elas também terão uma 
melhora significativa das condi-
ções de tomada de crédito a partir 
do próximo ano. Primeiramente, 
porque a expectativa para taxas 
de juros permanece baixa. Em se-
gundo lugar, porque está prevista a 
entrada em operação de uma série 
de inovações regulatórias, que vão 
melhorar fortemente a condição de 
acesso a crédito, reduzindo tanto o 
risco de crédito quanto o custo ope-
racional – nesse caso, com a atuação 
dos bancos digitais que operam em 
plataformas eletrônicas. Outro ele-
mento importante são as duplicatas 
eletrônicas, que melhorarão a qua-
lidade das garantias, aumentando o 

uso desse instrumento não só para o 
crédito bancário quanto para a se-
curitização de recebíveis. Esse é um 
importante instrumento para finan-
ciar capital de giro para pequenas e 
médias empresas. 

Estaremos em um ambiente com 
muito mais concorrência. Veja o 
caso das empresas com acesso ao 
mercado de capitais: a variação das 
taxas conforme a fonte de crédito 
era enorme, e hoje já vemos uma 
convergência, todas estão muito 
próximas. Não tem jeito. Se uma 

debênture é colocada a 7% ao ano, 
não há como oferecer um crédito 
bancário a 12%. Isso não existe. 
Para as pequenas empresas, vemos 
o cadastro positivo começando a 
funcionar, com os birôs preparados 
para receber informações de 130 
milhões de pessoas física e jurídica, 
que serão oferecidas ao mercado, 
reduzindo a assimetria de informa-
ção, abrindo a possibilidade de ter 

Somente nos 12 meses 

contados até setembro 

as emissões de dívida 

chegaram a R$ 284,6 

bi, superando o pico de 

desembolsos do BNDES, 

de R$ 190,4 bi em 2013

modelos de mais qualidade para a 
avaliação de risco de crédito. Vale 
lembrar que a inadimplência de 
micro e pequenas empresas é sete 
vezes maior do que nas grandes. 
Com um melhor filtro do risco, os 
bons pagadores poderão pagar ta-
xas mais baixas.

Mas nada é instantâneo. A pró-
pria duplicata eletrônica – que ga-
rantirá que um mesmo papel não 
seja oferecido em mais de uma ope-
ração – dependerá agora de regu-
lamentação, mas em 2020 deverá 
estar funcionando e então ampliará 
esse cenário favorável para a grande 
massa de pequenas e médias empre-
sas que hoje têm dificuldade enorme 
de se financiar. 

Mas, como disse, tudo é um pro-
cesso, que vai se consolidando gra-
dualmente. As próprias empresas 
terão que aprender a viver nesse 
novo ambiente. Antes, tinham ape-
nas o gerente do banco com quem 
negociar. Agora a tendência é de 
essa oferta se ampliar, com cada 
vez mais agentes oferecendo dife-
rentes instrumentos financeiros. 
Também faz parte desse processo 
a evolução da própria regulação, 
que provavelmente será ajustada 
conforme essas novas frentes avan-
çam. O importante é que esta tem 
sido construída com muito diálo-
go, promovido pelo Banco Cen-
tral, o que permite que se resolva 
antecipadamente a maior parte dos 
problemas. Pois estamos falando 
de processos que envolvem um tipo 
de conhecimento que não está con-
centrado em nenhum órgão: está 
no mercado, e daí a importância 
das audiências públicas, que são a 
forma mais racional e inteligente 
de se avançar. 
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A Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) da reforma da Previdência 
foi finalmente aprovada pelo Senado 
Federal em 23 de outubro último, 
depois de quase oito meses de trami-
tação no Congresso Nacional. Uma 
vitória para ser comemorada pela 
equipe econômica do governo Bolso-
naro. O sistema dual da previdência 
social brasileira, uma para os traba-
lhadores do setor privado e outra 
para os funcionários públicos, faz 
parte do que eu denomino de econo-
mia de privilégios que está enraiza-
da na cultura brasileira. O dualismo 
ainda continua, de forma mitigada, e 
terá que esperar uma outra reforma 
no futuro próximo.

A economia de privilégios con-
siste na apropriação de recursos 
públicos por meios ilegais e legais. 
Exemplos recentes de apropriações 
ilegais foram o Mensalão e a Lava 
Jato, com um bom número de res-
ponsáveis identificados e muitos de-
les julgados e condenados. O Brasil 
tem uma longa tradição do privilé-
gio da impunidade, parte integral 
do nosso arcabouço jurídico, que 
torna difícil a punição dos crimes 
de colarinho branco. O foro privi-

legiado é o biombo no qual se es-
condem os políticos dos tribunais. 
Alguns analistas argumentam que 
um mecanismo legal deste privilé-
gio, a prisão do condenado somente 
depois que se esgotarem todos os 
recursos, é uma cláusula pétrea da 
Constituição, e, portanto, imutável. 
Se privilégio virar cláusula pétrea, o 
Brasil não tem futuro. 

A apropriação legal de recursos 
públicos é bastante sofisticada, pois 
não caracteriza um delito. Ela ocor-
re em consequência da atividade de 
extração de renda (a expressão, em 
inglês, é rent seeking), que consis-
te, por exemplo, em obter salário 
acima do custo de oportunidade do 
trabalhador. Suponha que dada a 
experiência e formação profissional 
o salário, mensal, de mercado des-
ta pessoa fosse R$ 10 mil. No se-
tor público ela ganha mensalmente  
R$ 20 mil. Esta pessoa se apropria 
legalmente, por mês, de R$ 10 mil de 
recursos públicos pagos pelo contri-
buinte. Este exemplo é folclórico ou 
será que ocorre com frequência no 
setor público?

Um trabalho divulgado recen-
temente (Banco Mundial, 2019. 

O megaleilão dos privilégios

Fernando de Holanda Barbosa

Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)
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Gestão de pessoas e folha de paga-
mentos no setor público brasileiro, 
o que os dados dizem?) pelo Banco 
Mundial mostra que nos governos 
federal e estadual os salários dos 
servidores públicos são maiores do 
que os salários correspondentes dos 
trabalhadores do setor privado que 
exercem cargos semelhantes. Cabe 
enfatizar que os dados do Banco 
Mundial subestimam o privilégio 
dos servidores públicos porque não 
levam em conta a diferença no sis-
tema de aposentadoria. Num tra-
balho publicado em 2009 (Afonso, 
L.E., F.H. Barbosa Filho e Pessoa, 
S.A. Um estudo sobre os diferen-
ciais de remuneração entre os pro-
fessores das redes pública e privada 
de ensino. Estudos Econômicos, 
n. 39, p. 597-628, 2009.) Afonso, 
Barbosa Filho e Pessoa mostraram 
que os professores da rede pública 
ganham mais do que os professores 

da rede privada quando se leva em 
conta o valor presente do contrato 
de trabalho. Este valor inclui os sa-
lários recebidos na vida ativa e os 
proventos da aposentadoria.

A aprovação da reforma da Pre-
vidência pelo Senado somente ocor-
reu depois que foi feito um acordo, 
com o governo federal, sobre as 
regras para a divisão dos recursos 
oriundos do megaleilão de petróleo, 
marcado para o  dia 6 de novembro 
último. Estes recursos serão des-
tinados à Petrobras, à União, aos 
governos estaduais e municipais. 
Alguns analistas acreditam que eles 
chegam em boa hora para ajudar as 
finanças públicas (O Globo, 16 de 
outubro último, p. 25).

Uma regra de ouro da economia 
de privilégios é o uso de qualquer re-
curso obtido pelo setor público, seja 
permanente e (ou) transitório, para 
financiar os privilégios. Não ocorreu 

de outro modo com a descoberta do 
pré-sal. Os defensores dos privilégios 
são verdadeiras aves de rapina, preda-
dores sociais sem o mínimo de com-
postura ética e moral, embora atuem 
dentro da legalidade. No vale-tudo 
da cultura dos privilégios constroem-
se argumentos para defender o inde-
fensável, descartando-se o princípio 
republicano de que todos devem ser 
iguais perante a lei.

O Brasil perdeu uma grande opor-
tunidade de resgatar a dívida social 
com as populações pobres, acabando 
com as favelas e transformando-as 
em bairros com toda infraestrutura 
urbana, com a descoberta do pré-
sal. Bastaria ter usado estes recursos 
para a construção do capital social. 
Infelizmente, o privilégio do leilão 
do pré-sal serviu de moeda de troca 
do privilégio da aposentadoria. No 
Brasil, infelizmente, troca-se um pri-
vilégio por outro.  

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

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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Não podemos afirmar que a econo-
mia mundial atravessa um período 
brilhante. Na verdade, já há mais 
de dez anos escasseiam as notícias 
alentadoras e frequentemente somos 
assombrados por previsões de imi-
nentes crises. Ao constatarmos que o 
crescimento da economia americana 
não supera sua timidez, que a Europa 
padece do mais longo período de pas-
maceira do pós-guerra, que o Japão 
não se livra do contexto estagnan-
te e a América Latina arrefeceu sua 
convicção de atingir rápido desen-
volvimento econômico e social, cabe 
perguntar: o que está acontecendo de 
errado com o sistema capitalista?

Vários economistas não socialistas, 
tais como o americano prêmio Nobel 
Joseph Stiglitz e o francês Thomas 
Piketty, vêm alertando que o “esta-
blishment” de certos países capitalis-
tas persiste em agir de forma a estrei-
tar as possibilidades de impulsionar 
a economia. Nesse sentido, advogam 
reformas na maneira como a integri-
dade do sistema é interpretada. 

Existem motivos de temor a res-
peito do destino reservado às nações 
onde alguns caprichos das leis de 
mercado se sobrepõem a princípios 
relevantes ao crescimento do PIB e 

à justiça social. Não restam dúvidas 
de que a empresa privada constitui 
a melhor alternativa para organizar 
a produção de bens e serviços e de 
que a estatização não é sinônimo de 
eficiência, nem de melhor defesa dos 
interesses do povo.

Porém, além de não vir sendo ca-
paz de reanimar a economia mun-
dial, o formato de capitalismo ora 
predominante demonstrou inabili-
dade para enfrentar três dos maiores 
tormentos que rondam a humanida-
de: a crescente inequidade social, a 
acelerada degradação ambiental e a 
índole desastrada do setor financei-
ro. Apesar de serem de naturezas in-
teiramente distintas, esses três fenô-
menos condicionam nosso futuro. 

Por exemplo, nos Estados Unidos 
abundam os indicadores de agrava-
mento da inequidade social. O re-
cém-publicado livro The triumph of 
injustice, de autoria dos economistas 
Emmanuel Saez e Gabriel Zucman, 
professores da Universidade da Ca-
lifórnia, revela que: 1. entre 1962 e 
2018, a renda dos 50% da popula-
ção localizada na base da pirâmide 
social aumentou em 1,5 vez, enquan-
to a dos 0,1% mais ricos elevou-se 
em 7,3 vezes; 2. os estratos menos 

Revisitando o capitalismo

Marcello Averbug

Consultor econômico em Washington DC. Foi economista do BNDES e do BID e professor da UFF                                                                                                                                      



CONJUNTURA MACROECONOMIA

N o v e m b r o  2019  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  2 1 

privilegiados estão pagando propor-
cionalmente mais impostos do que 
os mais ricos. No caso específico 
do imposto de renda, entre 1962 e 
2018 o percentual pago pelos 50% 
situados na base da escala social 
aumentou, enquanto diminuiu para 
os 10% mais ricos. O ultrabilioná-
rio Warren Buffet costuma dizer que 
paga menos imposto de renda do 
que sua secretária.

Panorama ainda pior prevalece na 
maioria dos países não pertencentes 
ao clube dos desenvolvidos, sendo o 
Brasil caso ilustrativo. Entretanto, é 
comum encontrar quem acredite ser 
possível a eternização do processo 
concentrador de renda, sem danos 
para a sociedade como um todo.

Em relação à negligência prevale-
cente na área ambiental, advogo que, 
assim como na Alemanha tornou-se 
ilegal negar o Holocausto, em todos 
os países deveriam ser processados 
os ocupantes de cargos públicos que 
negam a agressão humana à ecolo-
gia. Ao se recusarem a concretizar 
medidas protetoras do meio ambien-
te, essas autoridades mereceriam ser 
penalizadas por cometerem crime 
contra a humanidade. O mesmo 
procedimento deveria recair sobre 
os demais cidadãos depredadores 
das normas ambientais. 

Outro traço verificado no capi-
talismo e passível de ser alvo de re-
forma, refere-se à tendência do setor 
financeiro em assumir riscos cujos 
estragos, em caso de fracasso, reca-
em também sobre o resto da socie-
dade. Tendo em vista a elevada in-
fluência dos Estados Unidos sobre a 
economia mundial, volto a usar esse 
país como exemplo.

Sabemos que as temerárias acro-
bacias do mercado financeiro norte-

americano funcionaram como esto-
pim da supercrise de 2008/09. Pois 
bem, enganou-se quem pensou que o 
susto serviu de lição. Por incrível que 
pareça, percebe-se nos Estados Uni-
dos a repetição dos erros detonadores 
do abalo sofrido há 11 anos: come-
çou a elevar-se o índice de vulnerabi-
lidade do sistema de financiamento à 
aquisição de imóveis. O governo vem 
facilitando a subida da exposição ao 
risco das hipotecas imobiliárias, lim-
pando o caminho para os bancos 
liberarem empréstimos a mutuários 
passíveis de não terem capacidade de 
saldar seus compromissos.

Fannie Mae, Freddie Mac e o Fe-
deral Housing Administration, ins-
tituições públicas garantidoras de 
empréstimos, abrigam hoje quase  
US$ 7 trilhões em dívidas hipotecá-
rias, montante 33% superior ao re-
gistrado na véspera da crise de 2008. 
Esse é o maior volume de qualquer 
época da história americana, segun-
do dados do Urban Institute. Assim 
sendo, eventuais incrementos na 
inadimplência tenderão a induzir 

outra crise. Segundo notícia do New 
York Times (13/10/19), o valor das 
amortizações de 30% dos emprés-
timos garantidos pela Fannie Mae 
encontrava-se, em 2018, na delicada 
situação de suplantar 50% da renda 
dos mutuários, enquanto em 2016 
essa relação era de 14%. 

A única forma de evitar compor-
tamentos perigosos como esses con-
siste em aperfeiçoar a regulamenta-
ção aplicada ao setor financeiro, a 
despeito dos inevitáveis protestos. 
Esse seria um dos ingredientes do 
processo de reforma do sistema ca-
pitalista mencionado anteriormente. 

Poucos são os atores políticos e 
empresariais, no âmbito interna-
cional, que compreendem a inexis-
tência de incompatibilidade entre 
os seus interesses e as políticas de 
amenização das disparidades sociais 
de renda, de proteção ambiental e 
de contenção das traquinagens de 
agentes financeiros.

A consciência quanto à necessida-
de de reformas se expressa pela pro-
posta de adoção de um “capitalismo 
progressivo”, pelo qual seria ampliada 
a atuação seletiva do Estado visando, 
entre outros, aos seguintes objetivos: 
elevar a participação dos mais pobres 
nos frutos do crescimento do PIB, con-
trolar a qualidade ambiental e aperfei-
çoar a regulamentação de segmentos 
específicos da atividade econômica. 
A interferência estatal em outras áre-
as diminuiria e, em certos países, tais 
como o Brasil, a privatização do apa-
relho produtivo seria benéfica.

Enfim, advogar pelas reformas 
não constitui ato revolucionário 
marxista. Pelo contrário, trata-se 
de uma demonstração de apreço 
pelo sistema capitalista e de desejo 
de revigorá-lo.                         

Algumas instituições 

públicas garantidoras de 

empréstimos abrigam 

quase US$ 7 trilhões em 
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33% acima da véspera  

da crise de 2008
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A reforma tributária voltou à agenda 
política nacional. Ao mesmo tempo 
em que há mobilização parlamentar 
para se criar um ou dois impostos 
realmente sobre valor adicionado,1 
como cobrado em mais de 150 países, 
também se defende a volta do velho 
imposto estadual sobre mercadorias 
exportadas, o que é condenado pela 
teoria e não constitui prática no resto 
do mundo. Enquanto não se conse-
gue consenso mínimo para avançar 
com algum dos inúmeros projetos de 
reforma, parcial ou global, do siste-
ma tributário, se prega aprovar ao 
menos uma emenda constitucional 
que revogue a de 2003, que concedeu 
imunidade do ICMS às exportações 
e consolidou a isenção dada pela Lei 
Kandir em 1996.2

A proposta atualmente em desta-
que (PEC no 42/2019) visa a) reins-
tituir a incidência do ICMS sobre 
produtos primários e semielaborados 
destinados à exportação; b) revogar 
a possibilidade de isenção heterôno-
ma, prevista para o caso específico do 
ICMS exportação;3 c) revogar o arti-
go 91, do ADCT, que prevê repasses 
da União para os entes subnacionais, 

Contradições tributárias:
disfunções do presente,  

obstáculos do futuro 

José Roberto Afonso
Pós-doutourando da Universidade de Lisboa e 

professor do IDP 

Laís Khaled Porto 
Advogada, doutoranda e professora do IDP

como prestação “compensatória” 
pela redução da base de cálculo do 
tributo estadual. Voltar a taxar o que 
se exporta é uma bandeira de alguns 
governos estaduais (parece ter apoio 
velado de autoridades econômicas 
federais, como forma de continuar a 
evitar a suprareferida transferência fi-
nanceira “compensatória” da União 
para os entes subnacionais, devida 
até a adoção do princípio de destino 
no ICMS interestadual). 

O constituinte derivado adotou 
uma tese correta: hoje, um estado 
além de não arrecadar com a expor-
tação, também pode ter que pagar 
por isso, se o exportador adquiriu 
insumos ou bens de capital em ou-
tro estado e se creditou de ICMS. 
Pelo artigo 91, do ADCT, introdu-
zido pela emenda de 2003, a União 
é chamada a corrigir tal distorção 
intrínseca ao ICMS sobre transações 
interestaduais, através de lei comple-
mentar pendente de edição. Ocor-
re que, enquanto o Congresso não 
aprova tal normativo, até mesmo o 
TCU, chamado para o debate pelo 
Judiciário, nega que tal distorção 
ocorra4 – embora as alíquotas inte-
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restaduais daquele imposto sejam as 
mesmas desde 1989 e o STF tenha 
sido categórico ao declarar a neces-
sidade de equalização.5

Quem acaba por pagar a conta 
desse impasse federativo, sem querer 
e sem poder evitar, é o exportador – 
que acumula créditos do ICMS e não 
consegue aproveitá-los, nem muito 
menos ser ressarcido. Não devolver 
crédito tributário indireto é uma cul-
tura antiga e enraizada em todos os 
fiscos brasileiros, da Receita Federal 
às Fazendas estaduais. Chega-se ao 
cúmulo conceitual de tratar como 
renúncia as medidas paliativas ado-
tadas para tentar atenuar ou contor-
nar tal problema – como é o caso do 
chamado Reintegra, que arbitra um 
percentual das exportações a ser de-
volvido ao exportador por conta dos 
resíduos tributários legalmente reco-
nhecidos e até calculados.6

Por mandamento constitucional, 
ainda que transitório, as Fazendas 
estaduais deveriam periódica e re-
gularmente informar à União o mo-
vimento e os créditos acumulados 
pelos exportadores.7 Ao que se sabe, 
as secretarias regionais deixaram de 
fazê-lo ao Ministério da Economia 
(que, naturalmente, também não é 
interessado na cobrança de tais da-
dos), como ainda negaram tal infor-
mação à consulta especial do TCU. 
Os exportadores, por sua vez, acu-
mulam cada vez mais créditos em 
seus ativos contábeis e, o pior, diante 
da dificuldade de explicar a audito-
res e sobretudo aos controladores 
estrangeiros porque não conseguem 
receber o que por lei seria seu direi-
to, tendem a estornar tais provisões.

Levantamento recente da CNI8  
dos entraves tributários junto aos 
exportadores brasileiros apurou que 

Gráfico 1 Entraves tributários – todos os portes – 2018 
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Gráfico 2 Entraves tributários – grande versus micro – 2018 
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Fonte: CNI.

para 34% deles os tributos diminuem 
sua competitividade, 30% julgam 
complexos os mecanismos de redu-
ção tributária, e ainda têm dificulda-
de para reaver os créditos tributários, 
em 30% no caso do IPI/PIS/Cofins e 
28% do ICMS. É tão mais difícil para 

microempresas do que para grandes 
empresas. Vide gráficos anexos. 

Pode parecer que esta é uma ques-
tão menor e muito pontual – adstrita 
aos contribuintes que têm matriz de 
negócios em que predominam expor-
tações. Se torna, porém, uma questão 
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crucial para um Brasil que quer se mo-
dernizar e adotar um imposto sobre 
valor adicionado – especialmente se 
não for um único e nacional, mas divi-
dido em federal e estadual (em modelo 
dual). É inerente ao funcionamento de 
um imposto sobre valor adicionado 
que se venha a acumular crédito em 
etapas da cadeia de produção e de co-

mercialização, ainda mais caso se te-
nha isenções e alíquotas diferenciadas 
do novo imposto – prática recorrente 
e dominante em países com alta desi-
gualdade econômica e social. 

O óbice ao aproveitamento de cré-
ditos do ICMS, bem assim (e cada vez 
mais) de Cofins, PIS e até IPI, que se 
acumula sobretudo entre exportado-

res e investidores, tende a se repetir 
entre contribuintes de um IVA (espe-
cialmente entre produtores agrícolas 
e de outros gêneros de primeira ne-
cessidade e investidores, sobretudo 
em grandes obras de infraestrutura). 
Um fisco que acumula e não devolve 
o crédito tributário – muito concen-
trado em poucas atividades da eco-
nomia e/ou em poucos contribuintes 
– não tem credibilidade nem oferece 
a mínima segurança jurídica para co-
brar em escala ampliada e generaliza-
da um imposto sobre valor adiciona-
do, que parte do mesmo princípio da 
não cumulatividade.

Equacionar os recursos que os fis-
cos detêm e não devolvem para par-
cela de seus contribuintes – o que, na 
prática, constitui uma forma disfar-
çada de dívida pública – é precon-
dição para o Brasil vir a adotar um 
imposto amplo e universal do tipo 
valor adicionado.9 Isso é tão básico 
e até mais importante que unificar 
alíquotas, leis e regulamentos dos 
impostos indiretos. 

É imenso o risco de que a tão so-
nhada solução de criar um IVA geral, 
para combater a inegável complexi-
dade e custo do atual sistema, venha 
a gerar um novo e maior problema, 
com os contribuintes domésticos, 
inclusive de pequenos negócios, acu-
mulando saldos credores nas tran-
sações internas – até mesmo se ven-
dem produtos ou prestam serviços 
com alíquotas inferiores às de suas 
compras, se destinados a outros es-
tados e quando dois diferentes IVAs 
alcançam de forma diversa a mesma 
transação. O risco tributário e nego-
cial ainda é agravado pela inevitável 
adoção de uma alíquota de referên-
cia padrão e por fora muito elevada 
(a de 25% tem sido a mais comenta-

Gráfico 3 Tempo médio de solicitação do ressarcimento 
de créditos de ICMS – todos os portes – 2018 

Fonte: CNI.
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da e está bem acima da praticada no 
resto do mundo).10

O acúmulo de crédito constitui 
um problema clássico e inevitável 
na cobrança de um IVA.11 Tradicio-
nalmente as soluções para os contri-
buintes são complexas, atrasadas e 
implicam custos adicionais.12

A modernização dos impostos e 
das administrações tributárias abre 
novas e importantes oportunida-
des.13 Chama-se a atenção para o 
surgimento de novas soluções com 
a revolução digital em curso. O blo-
ckchain, em particular, constitui ino-
vação tecnológica que descentraliza 
e assegura registros com máxima se-
gurança e pode ser aproveitada pela 
administração pública.

O Brasil foi pioneiro na criação e 
uso da nota fiscal eletrônica, ao lado 
da criação de um sistema de escritu-
ração digital (SPED), mas não se tem 
notícia de que as inovações tenham 
permitido o cumprimento da promes-
sa de acelerar a restituição de créditos 
tributários – ao menos não até o mo-
mento. Tais ferramentas permitiriam, 
agora, adotar o blockchain como for-
ma de assegurar rapidamente e com 
máxima segurança que sejam corretos 
e exatos os créditos reclamados e não 
aproveitados,14 para que pudessem 
ser transferidos para outros contri-
buintes; ou gerassem sua devolução 
em títulos públicos líquidos e trans-
missíveis ou mesmo em dinheiro.15

Não falta capacidade tecnológica, 
com baixo investimento financeiro, 
para que a administração tributária 
brasileira também se torne pioneira 
no uso do blockchain como forma de 
modernizar a cobrança e aproveita-
mento de seus impostos. E iniciativas 
como essa se impõem de forma ainda 
mais severa quando se considera a ins-

tituição de um imposto tipo IVA, no 
qual crédito acumulado não é um erro 
de conceito ou fruto de uma falha le-
gislativa ou administrativa, mas efeito 
colateral intrínseco à sua natureza. 

O ímpeto reformador não pode, 
nem mesmo em última instância, justi-
ficar retrocessos em nome da concreti-

zação apressada de alguma (qualquer) 
mudança. As dificuldades enfrentadas 
para avançar com os projetos de cria-
ção de IVAs, deveriam suscitar refle-
xão sobre o que ser aprimorado no 
atual sistema para permitir a plena 
fundação de um novo – não promover 
regresso às velhas falhas. 

O retrocesso tributário cogitado 
para a exportação é a maior contra-
dição do atual debate político brasi-
leiro em torno da reforma tributária. 
Ainda que não venha a ser aprovado, 
o projeto para retomar a cobrança 
de ICMS sobre exportações levanta 
diversas questões que põem em xe-
que a capacidade de se implementar 
e gerir um IVA. 

Do lado federativo, se o Congres-
so Nacional não consegue regula-
mentar mandamento constitucional 
(que até o STF já determinou que 
seja cumprido) para transferir um 
montante pontual e transitório, na 
medida em que Executivos federal 
e estaduais não conseguem pactuar 

Gráfico 5 Alíquota média do IVA por região – 2015 
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referidos valores, como esperar que 
haja negociação e confiança entre os 
entes para mudar a tributação sobre 
o consumo por completo (ou mesmo 
todo o sistema tributário)?16

Do lado administrativo, se os fis-
cos não conseguem organizar sis-
temas que aproveitem a tecnologia 
moderna para dar plena e absoluta 
confiança aos lançamentos realizados 
por todos os contribuintes – sobretu-
do aos exportadores, cujas vendas só 
se concretizam após chancela oficial 
aduaneira –, como esperar que haja 
capacidade para gerir um IVA? 

A explícita e inaceitável contradi-
ção tributária no trato das exporta-
ções revela que em nada se avançou 
em uma perspectiva de assimilação 
de conceitos elementares e necessá-
rios a uma real, progressista e profí-
cua reforma tributária. 

Antes de se discutir emendas cons-
titucionais, é preciso, primeiro, firmar 
um pacto político e nacional em tor-
no de princípios básicos que devem 
nortear tal reforma e, ao mesmo tem-
po, equacionar administrativa e ope-
racionalmente o acúmulo de crédito 
pelos exportadores e investidores. Só 
depois se estará efetivamente apto a 
transformar tais preceitos no desenho 
de medidas maiores e concretas, si-
mulando seus efeitos e partindo para 
a redação de texto constitucional. 

1São diversos os projetos em tramitação, desta-
cando-se a Proposta de Emenda à Constituição 
no 45/2019, de autoria do deputado Baleia Rossi 
(MDB/SP), a partir de ideias do Centro de Cida-
dania Fiscal (CCiF); e a PEC no 110/2019, propos-
ta por grupo de senadores encabeçado pelo 
presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre 
(DEM/AP), e cujo texto repete o Substitutivo à 
PEC no 293/2004, sob relatoria do então depu-
tado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) – aprovada 
na Comissão Especial em dezembro de 2019 e 
arquivada por encerramento da legislatura.  
Sobre o cenário que permeia a possível cria-

ção do novo tributo, recomenda-se a leitura de 
AFONSO, José Roberto; ANGELIS, Ângelo de. IVA: 
desejado e incompreendido. In.: Revista Conjun-
tura Econômica. set./2019. p. 19-21. 

2O constituinte originário previu a não incidên-
cia do ICMS apenas para produtos industriali-
zados destinados ao exterior. A desoneração 
por completo foi inicialmente concedida pela 
Lei no 87/1996, a chamada Lei Kandir, e incor-
porada ao texto da CF/88 por meio da Emenda 
Constitucional no 42/2003, que alterou o §2o, 
inciso X, alínea a, de seu artigo 155.

3A atual e originária redação do artigo 155, in-
ciso XII, alínea e, da CF/88 excetua a vedação à 
isenção heterônoma (isto é, por ente diverso do 
detentor da competência tributária), permitin-
do que lei complementar estenda a não inci-
dência do ICMS prevista no §2o, inciso X, alínea a 
– o que permitiu a desoneração via Lei Kandir.

4O entendimento do TCU, exarado em relató-
rio de fiscalização constante do processo TC 
028.100/2017-4, é no sentido de que o produto 
da arrecadação do ICMS estaria, em 2017, desti-
nado em proporção superior a 90%, ao estado 
de consumo, o que faria cessar os repasses pre-
vistos pelo artigo 91, do ADCT, conforme previ-
são de seu §2o.  
Porém, tal relatório, ao invés de medir a arreca-
dação total sobre o consumo de cada estado 
e dela deduzir o saldo líquido da arrecadação 
interestadual, tomou por base, simplesmente, a 
arrecadação interestadual (na origem), mensu-
rando a arrecadação do estado de destino com 
a diferença de alíquota na operação. A distorção, 
como alertada pelo economista Clóvis Panzari-
ni, fica evidente nas tabelas 4 e 5 do relatório do 
TCU que mostram percentuais de arrecadação 
no destino que ultrapassam a casa dos 100% 
para alguns estados, e nada pareceu estranho 
aos seus autores. 

5O julgamento pelo STF foi analisado pelos 
autores em outra oportunidade, em coautoria 
com Celso de Barros Correia Neto, em artigo 
disponível em: https://bre.is/qbHfW4Z7  (AFON-
SO, José Roberto Rodrigues; PORTO, Laís Khaled; 
CORREIA NETO, Celso. As compensações finan-
ceiras da União aos estados e a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão no 25. In: NO-
MOS: Revista do Curso de Mestrado em Direito 
da UFC. p. 268-289). 

6Sobre a problemática dos créditos acumulados 
e o Regime Especial do Reintegra, ver AFONSO, 
José Roberto et al. Aspectos Jurídicos-Tributá-
rios da Exportação. In. Exportação – a retomada 
de crescimento no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 
2018. Cap. 5, p. 77-114. 

7A previsão consta do §4o, do artigo 91, do ADCT, 
e indica que a apresentação se destinaria ao en-
tão Ministério da Fazenda, hoje transformado 
em Ministério da Economia, conforme artigo 57, 
inciso I, da Lei no 13.844/19. 

8Vide pesquisa CNI e FGV/EAESP, “Desafios das 
exportações”, com entraves tributários detalha-
dos em: https://bre.is/HCRLULYo.

9Organismos internacionais alertam para a ne-
cessidade de se atentar para tax refund quando 
da instituição de um IVA para aumentar a recei-
ta, conforme apontado em artigo de Bernardin 
Akitoby para o FMI, disponível em:  https://bre.
is/no6KLrCz.  
No mesmo sentido, recomenda-se artigo de 
Richard Bird (BIRD, Richard. Value-added taxes 
in developing and transitional countries: lessons 
and questions. First Global International Tax Dia-
logue Conference on VAT, 2005) e atenção ao 
famoso estudo Paying taxes – parte do Doing 
business – desenvolvido pelo Banco Mundial e 
pela PwC, a partir de 2018. 

10Observe-se que as propostas de emenda 
constitucional, notadamente as duas atu-
almente em destaque (PECs no 45/2019 e 
110/2019), não definem, naturalmente, a 
alíquota padrão de seu IVA – denominado, 
nos dois casos citados, Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS). A única alíquota fixada em es-
fera constitucional seria a do período teste/
de transição (1%). Não obstante, a própria di-
retoria do CCiF, responsável técnico por uma 
das propostas, afirma que seus cálculos apon-
tariam para os citados 25%. 

11Conforme estudo clássico do FMI: HARRISON, 
Graham; KRELOVE, Russell, “VAT refunds: a re-
view of country experience”, nov. 2005 – https://
bre.is/HynJVUTm.

12Problemas com reembolsos, entre outros auto-
res, foram bem sintetizados em artigo de Kevijn 
MacAuley, Gijsbert Bulk e Traceyu Kuuskoski:  
https://bre.is/D2BeTrxo.

13A edição de abril de 2018 do Monitor Fiscal foi 
dedicado capítulo ao governo digital que co-
menta como novas tecnologias ajudam a com-
bater fraudes do IVA e diminuir o tempo para 
reembolso de impostos, inclusive em economias 
emergentes – ver: https://bre.is/VDGd8MMc.

14PwC mostra dois casos práticos de aplicação 
do blockchain: https://bre.is/xBooQqmm.
A estratégia já está em estudo na Tailândia (con-
forme noticiado em: https://bre.is/kJLtKtVV), onde 
a preocupação gira em torno de fraudes experi-
mentadas na restituição de créditos do IVA. 
No Brasil, Luiz Gustavo A.S. Bichara e Rafaela M. 
Montenegro já defenderam o uso dessa tecno-
logia para simplificar obrigações acessórias (“A 
relação entre blockchain e obrigações acessó-
rias”, mimeo).

15Para detalhamento dessa proposta, ver: 
AFONSO, José Roberto. Por que não começar 
a securitizar os créditos acumulados de ICMS? 
In. Revista Brasileira de Comércio Exterior, n. 
102, 2010, p. 36-44. Disponível em: https://
goo.gl/VzWuL8.

16Soma-se à reflexão o fato das propostas para 
criação do chamado imposto sobre bens e ser-
viços (IBS) indicarem que sua gestão (na qual se 
inclui, minimamente, regulamentação e arreca-
dação) se daria por órgão nacional, composto 
por coletividade de entes federados, que preci-
sariam transigir.
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prio de processos de modernização 

como o vivido no Chile. Ainda 

agregaria a esses elementos o fato 

de que o país – pensando agora de 

forma geral – sofre do paradoxo 

do bem-estar: a sociedade nunca 

esteve tão bem em suas condições 

materiais, mas, ao mesmo tempo, 

demonstra nunca ter estado tão in-

satisfeita. É possível que a massi-

ficação de bens posicionais, como 

o diploma universitário, seja fon-

te de frustração. Bens posicionais 

promovem bem-estar na medida 

em que são excludentes, algo que 

se perde quando são ampliados. 

Isso, junto com os fatores que men-

cionei, produziu uma mudança de 

expectativas, um desejo de valores 

pós-materialistas na camada mais 

jovem. Daí a tensão cultural que se 

viu nos últimos dias e que – suspei-

to – ainda vai durar.

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“O Chile sofre do 
paradoxo do bem-estar”

Carlos Peña

Advogado, reitor da Universidade Diego PortalesFo
to
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a promessa do presidente Sebas-

tian Piñera – que voltou ao poder 

há apenas 18 meses com o lema 

“Tempos melhores virão” – , pro-

duziu frustração. A isso se soma o 

temor da classe média à velhice e 

à doença, que ameaçam seu ganho 

de bem-estar conquistado nas últi-

mas décadas. A sombra do futuro 

os ameaça e o país tem sido lento 

em dar respostas, em promover um 

mecanismo que os proteja desse 

risco inevitável. Também há uma 

questão geracional que, em minha 

opinião, é decisiva: a geração nas-

cida nos anos 1990 – que, apontam 

as pesquisas, foi a que mais parti-

cipou das manifestações e lidera as 

demandas mais radicais – padece 

de certa anomia, de certa falta de 

contenção da subjetividade, o que 

Durkheim chamou de “mal do in-

finito”. Parece-me que isso é pró-

Conjuntura Econômica — Obser-

vadas de fora, as manifestações 

populares no Chile surpreenderam 

pela adesão tão rápida e massiva, 

num país que é reconhecido por 

analistas brasileiros como referên-

cia de estabilidade macroeconômi-

ca na região. Como explicá-las?

Não é fácil explicar o que aconte-

ceu. Mas alguns fatores saltam aos 

olhos. Em primeiro lugar, o Chile 

experimentou uma modernização 

muito rápida, que mudou as condi-

ções materiais da população. Esse 

tipo de modernização – que chamo 

de modernização capitalista – se 

legitima sob a promessa de expan-

são do consumo e do bem-estar. 

Quando esse último falta, a legiti-

midade do sistema tropeça. É o que 

ocorreu no Chile: o desejo de uma 

expansão crescente do consumo 

e do bem-estar, em contraste com 
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so até agora. Nesse sentido, não é 

um movimento ideológico, nem de 

reivindicações globais, ainda que, 

como digo, os partidos se esforcem 

em apresentar essas demandas ex-

post como se fossem ideológicas ou 

globais, como se tivessem sido le-

vantadas por sua própria defesa.

Como explicar a violência de parte 

dos manifestantes?  

Seria preciso fazer algumas separa-

ções. No início, houve um conjun-

to de atos violentos concentrados 

no metrô que, ao que parece – pela 

logística que requeria e a coorde-

nação com que se produziu – foi 

planejado. As investigações reve-

larão sua origem. Essa dimensão 

do fenômeno foi posteriormente 

acompanhada por uma violência 

espontânea que inicialmente a se-

gurança pública, temendo conse-

As demandas mais sensíveis já não 

foram contempladas na proposta 

de pacto social apresentada pelo 

presidente – com medidas como 

aumento da aposentadoria social, 

um fundo para cobrir os gastos com 

saúde e renda mínima garantida 

pelo Estado. O fato de que Piñera 

tenha reconhecido a legitimidade 

das demandas populares enfraque-

ceu sua posição?

O presidente Piñera, tal como o 

conjunto da classe política, se viu 

surpreendido pela violência inicial 

das manifestações e a mobilização 

de pessoas, às vezes multidões, que 

a seguiu. O presidente cometeu o 

erro inicial de falar de uma “guer-

ra”, quando na verdade se referia ao 

componente de violência planejada 

dentro desse fenômeno. Isso resul-

tou em que seu posterior reconhe-

cimento da legitimidade de algumas 

demandas – entre tantas que as ruas 

manifestaram – fosse pouco crível. 

Isso, como disse, foi um erro.

Declarações tão contraditórias 

em momentos em que a racionali-

dade das audiências decresce pode 

ser pior que simplesmente guar-

dar silêncio. A essa circunstância 

se soma o fato de que se trata de 

um movimento que não é orgânico, 

tampouco está orientado ideolo-

gicamente, o que torna difícil for-

mular uma resposta que satisfaça. 

Não é um movimento com uma 

lista definida de demandas e uma 

liderança capaz de ordená-las. Às 

vezes, parece a soma de demandas 

de distintas índoles, que os partidos 

de oposição tentam capturar para 

si, reformulando-as, mas sem suces-

quências mais graves, controlou 

apenas a distância. A que se deve 

essa violência espontânea? Não te-

nho outra explicação que a anomia 

que mencionei antes. Nas socieda-

des – em momentos de, chamemos 

assim, normalidade –, o sistema 

cultural socializa a população, in-

serindo seus novos membros em 

papéis e regras. Mas quando se 

está em um processo de rápida mo-

dernização, o ambiente cultural es-

timula os desejos e a subjetividade, 

separando-a dos velhos papéis. Ou 

seja, a cultura caminha mais rapi-

damente que as estruturas, e o re-

sultado é a anomia cujas manifes-

tações mais óbvias são a desordem 

e a violência.

Qual, na sua opinião, deverá ser a 

estratégia para acalmar os ânimos 

da sociedade e encaminhar as re-

presentações a um acordo? Uma 

nova constituição?

Não acho que uma nova constitui-

ção resolva os problemas no curto 

prazo, e me parece que todos os 

atores políticos concordam com 

esse diagnóstico. Considerar que 

uma nova carta magna pode curar 

as feridas é uma forma de fetichis-

mo que sequer os problemas e a ur-

gência desses dias podem justificar. 

Essa demanda foi tema do debate 

presidencial, e já sabemos qual foi o 

resultado (em 2016, a então presi-

dente Michelle Bachelet havia pro-

movido encontros com representa-

ções da sociedade civil para eleger 

temas prioritários para uma nova 

constituição, mas o trabalho não foi 

continuado por Piñera). Acho, en-

A modernização no Chile 

foi muito rápida. Ela se 

legitima sob a promessa de 

expansão do consumo e do 

bem-estar. Quando esse 

último falta, a legitimidade 

do sistema tropeça
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tretanto, que a oposição está sendo 

bem-sucedida em tornar esse tema 

uma forma simbólica de sair da cri-

se de legitimidade vivida pela classe 

política. Mas é preciso distinguir 

três coisas: a necessidade de uma 

mudança institucional, a forma e o 

procedimento para levá-la a cabo e 

quanto as regras constitucionais li-

mitariam o debate democrático em 

termos de política pública, se esse 

tema seria aberto ou tenderiam a 

fechá-lo. Em suma, uma coisa é dis-

cutir o acordo constitucional, outra 

é garantir essa discussão com uma 

assembleia constituinte.

Em sua opinião, quais as implica-

ções das manifestações chilenas no 

equilíbrio político do continente 

sul-americano?

Ao que parece estamos assistindo, 

na região, a certa debilidade de uma 

centro-esquerda simpática à moder-

nização e focada na social-demo-

cracia, como foi, detalhes à parte, 

o governo de Lula, no Brasil, ou de 

Ricardo Lagos, aqui no Chile. O 

resultado dessa fraqueza é o triun-

fo de uma direita mais autoritária, 

como percebo o governo do presi-

dente Bolsonaro, ou de uma esquer-

da mais próxima dos lemas dos anos 

1960, como no caso do presidente 

eleito na Argentina, que luta contra 

o capitalismo, o imperialismo etc. 

Acho que o que acontece na região 

é uma perda do centro político em 

geral, que impulsionou os melhores 

anos das últimas décadas. E o para-

doxal é que isso parece ser resultado 

do sucesso modernizador que levou 

amplos grupos de média renda a 

melhorarem de vida e mudarem suas 

expectativas. Mas esse grupo, espe-

cialmente em matéria de segurança 

cidadã e previdência, continua insa-

tisfeito. Tudo isso alimenta – junto 

com o surgimento de novas gerações 

que não viveram a velha América 

Latina, mais pobre e menos demo-

crática – um mal-estar mudo que, de 

uma hora para outra, explode. Isso 

pode alterar o equilíbrio político 

da região? Sem dúvida, e acho que 

Piñera fará um giro lento, mas rele-

vante, na direção de fórmulas mais 

social-democratas que o deixarão 

mais perto do centro-direita e mais 

longe da direita mais ortodoxa. Al-

guma lição para o caso brasileiro? 

Acho que sim. A mais importante é 

que a modernização – que também 

levou à ascensão uma ampla classe 

média no Brasil há alguns anos – 

exige identificar e atender às novas 

expectativas dos cidadãos, que não 

é mudar o modelo ou o tipo de mo-

dernização, mas o desejo de que esta 

esteja à altura de suas promessas de 

expansão do bem-estar e, principal-

mente, que seja capaz de atender ao 

risco do que Shakespeare chamava 

de “flechas do destino”: a doença e 

a velhice que ameaçam o bem-estar 

desse grupo que conseguiu melhorar 

de vida. 

Não foi só por 30 pesos

Aumento da passagem de metrô foi o estopim para as manifestações populares 

no Chile, iniciadas em 14 de outubro, e que chegaram a reunir mais de 1 milhão 

de pessoas na região central de Santiago

Foto: Antonia Bustamante
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Provedor mundial

A agenda brasileira  
para manter o agronegócio  

competitivo – e ambientalmente 
sustentável –, sob um cenário de incertezas
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

O mundo passa por um círculo vicioso de incertezas que tem 

atentado contra sua capacidade de crescimento, e a sensa-

ção de que o planeta se encontra órfão de líderes capazes 

de evitar o destempero e corrigir essa rota agrava a perda 

de confiança de agentes econômicos. Como aponta a Car-

ta do IBRE desta edição (pág. 6), os fluxos comerciais são 

os que concentram a maior disparada da incerteza, confor-

me mensurado pelo Índice de Incerteza do Comércio Global 

(WTU, na sigla em inglês). Especialmente com a deflagração 

da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que já 

demonstra efeitos concretos: por exemplo, com o aumento 

da tarifa média de importação dos Estados Unidos, que saiu 

de menos de 2%, em 2017, para 4%, em maio de 2019, sem 

abandonar a trajetória de alta. 

Para o agronegócio, essa conjuntura implica o particular de-

safio de lidar com tendências neoprotecionistas, tanto poten-

ciais quanto reais, ao mesmo tempo em que o aumento da po-

pulação mundial – concentrado na África, na Índia e no Oriente 

Médio – torna inevitável a expansão da demanda por alimentos 

e seus fluxos comerciais. Responsável por 14% da produção e 

23% das exportações globais de produtos básicos agrícolas, a 

América Latina se insere no olho desse furacão. De acordo com 

as Perspectivas Agrícolas OCDE/FAO para 2019-2028, na pró-

xima década, espera-se que a região amplie em 22% sua produ-

ção agrícola e em 16% a agropecuária, respectivamente, 7 e 2 

pontos percentuais acima do projetado para a média mundial. 

Com isso, o continente deverá concentrar 25% das exportações 

mundiais agropecuárias, o que ressalta a importância de que 

o caminho para uma maior abertura comercial não se estreite 

nesse período. 

“Responder a esse desafio de representar a quarta parte dos 

fluxos comerciais que garantirão a segurança alimentar global 

também depende dos esforços de ampliação da produtividade, 

bem como da busca por sistemas que mitiguem os efeitos das 

mudanças climáticas”, diz Jonathan Brooks, chefe da Divisão 
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de Comércio e Mercados Alimen-

tares da OCDE, presente em semi-

nário promovido pela instituição, 

em parceria com o Sistema de In-

formações de Mercado Agrícola do 

G-20 (AMIS), a FGV e o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento (MAPA), em outubro, na 

FGV Rio. Brooks lembra que o au-

mento da capacidade produtiva do 

agronegócio mundial hoje supera a 

expansão da demanda, o que apon-

ta que os preços reais dos principais 

produtos básicos, diferentemente 

do ocorrido num passado recente, 

deverão se manter estáveis na pró-

xima década ou até abaixo do atual 

nível, representando outro desafio 

para que os produtores garantam 

suas margens. 

No caso do Brasil, o ex-ministro 

da Agricultura Roberto Rodrigues, 

diretor da FGVAgro, ilustra que o 

desafio de ampliar a atividade para 

atender à demanda futura é ainda 

maior. “No ano passado, o Depar-

tamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA, sigla em inglês) indi-

cou que, para que a produção mun-

dial de alimentos crescesse 20%, a do 

Brasil teria que se expandir 41%”, 

afirma. Ele ressalta que o caso bra-

sileiro demanda empenho tanto na 

frente externa – com a expansão 

de acordos e promoção comercial – 

quanto no âmbito doméstico, com 

a conhecida lista que inclui melho-

ria logística. Nessa área, Edeon Vaz, 

diretor executivo do Movimento 

Pró-Logística da Aprosoja, ressalta 

o avanço de projetos, especialmente 

os refletidos no aumento do escoa-

mento da produção de grãos pelo 

chamado Arco Norte. “Para este, 

ainda esperamos contar com o fim 

do asfaltamento da BR 163, para o 

qual faltam 10 quilômetros, e a con-

cessão da Ferrogrão, cuja licitação 

poderá ocorrer até  meados do ano 

que vem”, diz.

 “Outras tarefas brasileiras são 

cuidar de seu ambiente de negócios, 

da capacitação de pessoas, e incen-

tivar a pesquisa e desenvolvimento, 

associando-a com assessoria técni-

ca”, complementa Brooks. Rodri-

gues afirma que hoje o setor conta 

com a convergência da ação do go-

verno a essas demandas. “A ministra 

Teresa Cristina tem isso claro, possui 

Fonte: OECD/FAO (2019), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 
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visão de mercado e conta com apoio 

da área econômica”, avalia. “Em vez 

da disputa que víamos anteriormen-

te, hoje temos sintonia entre ambas 

as pastas, somando também a da In-

fraestrutura. É uma ação nova, que 

poderá nos ajudar a ser um grande 

motor mundial para prover alimen-

tos e, consequentemente, paz.” 

Modernizar o financiamento
No seminário “Desafios e Opor-

tunidades para a Agricultura na 

América Latina”, Eduardo Sam-

paio Marques, secretário de Polí-

tica Agrícola do MAPA, ressaltou 

que uma das diretrizes derivadas 

desse alinhamento é a gradual con-

centração do foco do apoio públi-

co aos pequenos produtores.  O 

diagnóstico do governo é que os 

atuais sistemas carecem de foco, 

e acabam direcionando recursos a 

produtores que poderiam obter os 

serviços providos por conta pró-

Fonte: “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OCDE.
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pria. Exemplo dado pelo governo é 

que, no ano agrícola 2018/2019, a 

subvenção para o crédito rural, na 

forma de equalização de taxas de 

juros, foi de R$ 10,03 bilhões, sen-

do mais da metade – 56,3% – des-

tinada a grnades produtores. Para 

a safra 2019/2020, o governo já 

esperava reverter essa proporção, 

dedicando 50,5% dos recursos 

aos pequenos produtores.

“A agricultura brasileira tomou 

dimensões gigantescas. Este ano, a 

estimativa da safra de grãos é de 

245,8 bilhões de toneladas, com 

áreas de duplo cultivo, outras com 

até uma terceira safra quando há 

irrigação e um grau de profissio-
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nalização do produtor como visto 

em poucos países. Nesse contexto, 

já não cabe o mesmo programa de 

crédito que deu certo há 50 anos”, 

diz Marques. Opinião reforçada 

por Antonio Salazar Brandão, pro-

fessor da UERJ, ex-diretor do FGV/

IBRE. “Estamos num Brasil novo, 

com juro real de 2%, inimaginável 

há pouco tempo. Nesse cenário, 

não precisa mais dar subsídio a cré-

dito”, diz. “Tem que garantir volu-

me para os pequenos e médios, mas 

não precisa de subsídio. E tem que 

fortalecer o seguro rural, tema que 

está na pauta há muito tempo, mas 

o dinheiro não está chegando.”

Essa conjuntura econômica 

extremamente favorável para a 

captação de recursos no mercado 

abriu caminho para que, em outu-

bro, o governo apresentasse a Me-

dida Provisória 897, que promove 

uma modernização do sistema de 

financiamento rural. “Considero 

que o ponto mais positivo dessa 

MP é possibilitar a criação de um 

mercado robusto de crédito agrí-

cola, estimulando títulos como a 

Letra de Crédito do Agronegócio 

(LCA), criada na gestão do minis-

tro Rodrigues, e que hoje lidera as 

emissões, para que o setor privado 

entre ainda mais no financiamento 

de um setor que já é comprovada-

mente um sucesso”, afirma.

A MP do Agro é construída so-

bre um tripé de objetivos. Além de 

expandir o financiamento com re-

cursos livres do mercado de capi-

tais, busca ampliar e melhorar as 

garantias dos tomadores, visando à 

redução das taxas de financiamen-

to. O terceiro objetivo é melhorar 

a alocação e a concorrência no 

mercado de crédito, estendendo a 

equalização das taxas de juros para 

todos os agentes financeiros que 

operam no segmento de crédito ru-

ral e a subvenção econômica para 

a construção de armazéns por em-

presas cerealistas – nesse caso, ex-

pandindo um programa que existe 

há seis anos.  

Para a expansão dos recursos li-

vres, a MP prevê a modernização 

e o aprimoramento da Cédula de 

Produto Rural (CPR), o que pos-

Fonte: OECD/FAO (2019), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OCDE.
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MP do Agro prevê 

ampliar e baratear 

financiamento do setor 

modernizando títulos, 

melhorando as  

garantias e estimulando  

a concorrência
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sibilita que esta seja emitida com 

cláusula de correção cambial. Com 

isso, permite-se a securitização da 

CPR para a emissão de outros títu-

los do agro em moeda estrangeira, 

captados no exterior. O governo 

espera que essa medida dobre o 

estoque de CPRs registradas, que 

hoje soma R$ 4 bilhões.  “A ideia é 

que todos os títulos – cujo estoque 

hoje é de R$ 160 bilhões em LCA, 

R$ 40 bilhões em  Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio (CRA) 

e R$ 9 bilhões em Certificados de 

Direitos Creditórios do Agronegó-

cio (CDCA) – possam ser emitidos 

diretamente no exterior”, diz Fran-

cisco Erismá Oliveira Albuquer-

que, coordenador-geral de Crédito 

Rural e Normas do Ministério da 

Economia. A decisão sobre quais 

produtos poderão ter emissão de 

CPR em moeda estrangeira, entre-

tanto, ficará a cargo do Conselho 

Monetário Nacional. Outra medi-

da prevista na MP é o uso da cer-

tificação eletrônica para assinatura 

dos títulos. “Com a criação de ins-

tituições registradoras e depositá-

rias de títulos de forma eletrônica, 

poderemos facilitar, destravar e re-

duzir os custos dessas transações”, 

afirma Albuquerque.  

No caso do aprimoramento das 

garantias, a MP prevê duas inicia-

tivas. A primeira é a criação de um 

fundo de aval fraterno, constituído 

por até dez pessoas que se avalizam 

mutuamente para obter condições 

de crédito mais favoráveis. “Essa 

ideia foi inspirada em uma linha 

de crédito criada, em 2018, pelo 

BNDES, que os produtores tinham 

Linha do tempo do 
financiamento rural

Wilson Vaz de Araújo, do MAPA, recorda que o primeiro registro de apoio 

dado ao setor foi em 1931, às culturas de café e açúcar, abaladas com a cri-

se de 1929. Na sequência, em 1943, o Estado entrou com a política de ga-

rantia de preço mínimo (PGPM). Somente em 1960 o PGPM foi reformado 

e, com a Lei do Crédito Rural, este passa a ser o principal apoio à produção. 

Data dessa época também a criação da Embrapa, com o fortalecimento 

da pesquisa. Na década de 1980, a hiperinflação e o colapso das contas 

públicas fizeram da PGPM o principal instrumento de política agrícola do 

governo. O agravamento da situação fiscal brasileira na época resultou na 

extinção da conta-movimento, e a busca por novas fontes de financiamen-

to levou à criação da Caderneta de Poupança Rural, bem como dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento, voltados para regiões menos benefi-

ciadas. Na década de 1990, destacam-se os processos de renegociação de 

dívida, com o programa de securitização. “Ainda teremos resíduos dessas 

dívidas até 2024, mas estão terminando. ” Foi na segunda metade dos anos 

1990, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, que foram criados os títu-

los do agro que hoje são a base para ampliar a participação do mercado 

de capitais no financiamento do agro. 
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dificuldade de acessar por causa 

de garantias, pois já estavam com 

um nível de endividamento eleva-

do”, conta Albuquerque. Ele expli-

ca que mesmo o credor da dívida 

pode participar do fundo, aportan-

do uma última linha de garantias. 

A segunda é a criação do regime de 

afetação do imóvel rural e da cédula 

imobiliária rural (CIR), que permi-

te ao produtor fracionar o imóvel 

dado em garantia, adequando-o ao 

valor do financiamento, de forma 

mais barata do que a tradicional, 

feita em cartórios. Para ilustrar o 

potencial dessa medida, segundo o 

Censo Agropecuário de 2017, do 

IBGE, há atualmente 430.055 es-

tabelecimentos agropecuários com 

mais de 100 hectares cujos produ-

tores são proprietários, que pode-

riam usá-los como garantia. 

Já no caso da extensão da equa-

lização de taxas de juros para to-

dos os agentes financeiros, para 

concentrar esses recursos nos pe-

quenos produtores e em operações 

com mais externalidade positiva, 

o governo pretende abrir os re-

cursos destinados ao crédito rural 

que tenham acesso à subvenção, 

bem como estendê-la para bancar 

a infraestrutura de armazenamen-

to, beneficiando empresas cerea-

listas. “Isso é positivo, pois é um 

momento histórico para o setor. 

Temos que discutir e deixar que o 

Congresso faça os aprimoramentos 

necessários”, diz Albuquerque. 

“O conteúdo da MP faz parte 

de uma tendência que não tem re-

versão. Temos uma conjuntura de 

aperto fiscal de um lado, estabili-

dade monetária e juros baixos de 

outro. É hora de trabalhar com o 

mercado”, avalia Wilson Vaz de 

Araújo, diretor de Financiamento 

e Informação do MAPA, ressaltan-

do, entretanto, a importância de 

que essa transição seja feita sem 

movimentos bruscos. “Nada muda 

para o Plano Safra 2019/2020. O 

grupo de trabalho criado entre os 

ministros Paulo Guedes e Teresa 

Cristina com o presidente do BC, 
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Conjuntura internacional 

e relação diplomática 

tensa marcam negociações 

entre Mercosul e União 

Europeia para concluir 

acordo comercial  

fechado em junho
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Roberto Campos, discute quase se-

manalmente o caminho da política 

no aspecto governamental. Não 

podemos gerar choques ou trau-

mas”, diz. Ele lembra que o pico 

de alocação de recursos do Tesouro 

para financiar uma safra se deu no 

ano agrícola 2014/2015. “Agora, 

faz sentido a orientação reduzir es-

ses patamares, direcionando mais 

recursos para o pequeno produtor. 

O agro de hoje é muito diferente, 

a conjuntura também. E a edição 

da MP dá um arranjo desburocrati-

zante, facilitador para o avanço da 

diversificação do financiamento.”

Abrir mercados
Outra frente que mereceu especial 

destaque no seminário promovido 

na FGV foi o desafio da abertura 

de mercados sob um cenário de 

tensão internacional. Luis Araque 

de Juan, primeiro conselheiro da 

Seção Comercial e Econômica da 

Delegação da União Europeia no 

Brasil, destacou no evento a con-

juntura tensa na qual a União Eu-

ropeia e o Mercosul discutem o 

acordo comercial fechado em ju-

nho. Brexit, mudança na direção 

política da Argentina e o embate 

verbal entre os presidentes do Bra-

sil e da França engrossam um caldo 

de negociação que, por si só, já se 

mostrava complexo. 

De Juan reconheceu a resistência 

dos países no campo agroalimentar 

reveladas, por exemplo, pelo número 

de indicações geográficas exigidas: 

355 dos europeus e 220 do Mercosul, 

sendo 38 brasileiras, mas concentrou-

Sistema cooperativo

As mudanças no sistema de financiamento do agronegócio brasileiro, com 

a redução da participação pública, lança um desafio para as cooperativas de 

crédito que operam no setor. Hoje, os principais bancos cooperativos do Bra-

sil  – Bancoob e Sicredi – operam perto de 30% do financiamento carimbado 

como crédito rural. Além dos recursos públicos, a outra fonte que sustentou o 

crescimento dessas instituições foi a captação de depósitos à vista por meio 

do Depósito Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural (DIR).

Luciano Machado, superintendente de Negócios e Desenvolvimento do 

Bancoob, afirma que uma das estratégias a que o banco tem recorrido é o 

desenvolvimento de alternativas calibradas de acordo com a necessidade do 

produtor para investimento, custeio e giro. “Especialmente no caso da comer-

cialização, a agricultura brasileira é complexa. É raro vermos em outros países 

a estrutura que temos aqui, de mais de uma colheita de soja e milho por ano, 

café o ano todo”, diz. A solução ofertada pelo banco é a Cédula de Produto Ru-

ral (CPR), que permite ao produtor posicionar a venda de sua safra de acordo 

com a cotação futuro da bolsa brasileira. “Ao identificar uma cotação que lhe 

interesse, ele emite CPRs, com o vencimento escolhido, no produto cultivado. 

O desafio, então, passa a ser produzir e colher”, explica. 

Machado aponta, entretanto, que, para esse mercado avançar, será preciso 

impulsionar o seguro rural. “Se para o produtor a CPR tira o risco de mercado, 

ainda sobra o risco agrícola. Dificilmente um investidor pessoa física aceitará 

protelar seu resgate de um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) 

por um, dois anos, por causa de uma frustração de safra”, exemplifica.  

Machado reconhece que, nos últimos anos, tem havido um esforço do go-

verno em pensar alternativas, mas os recursos e modelos ainda não oferecem 

tranquilidade para se operar nesse mercado, afirma. Nas operações com recursos 

públicos, os bancos cooperativos já contavam com o seguro embutido. No caso 

do Sicredi, João Francisco Sanches Tavares, presidente executivo do banco Sicre-

di, afirma que das operações contratadas no banco para a safra 2018/19 - 190 

mil, somando R$ 18 bilhões -, 90% contavam com seguro, por serem, em sua 

maioria, feitas com recursos de programas como o Programa de Fortalecimen-

to de Agricultura Familiar (Pronaf ) que é acompanhado de seguro subsidiado 

(Proagro).  “Seguro é importante e está inserido na discussão do momento, de 

onde alocar melhor os recursos públicos”, afirma. Machado, por sua vez, reconhe-

ce alguns entraves para esse mercado deslanchar. “Há uma resistência cultural do 

agricultor; além disso, no Brasil, a liberdade de plantio dificulta prever as áreas de 

cada cultura que serão plantadas no ano seguinte. Além da falta de concorrência”, 

diz. Tavares, por sua vez, defende o DNA dos bancos cooperativos para atender 

o setor,  reforçando a necessidade de fortalecer sua operação. “Diferentemen-

te de um banco tradicional, as cooperativas têm relacionamento pessoal mais 

próximo, vínculo cultural e econômico com o  tomador de crédito”, diz, citando 

que em 203 cidades em que as cooperativas membros do Sicredi estão, não há 

representação de nenhuma outra instituição financeira.
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O papel da pesquisa

Uma das definições pendentes da pauta 

do agronegócio brasileiro é o futuro pa-

pel do governo no campo da pesquisa. 

Em especial os caminhos da reestrutu-

ração da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), ensaiada desde 

o governo Dilma e que agora depende 

de diretrizes a serem anunciadas pelo 

governo Bolsonaro. Até outubro, a úni-

ca sinalização concreta era um corte de 

45% nos recursos para 2020. Conforme 

proposto no projeto de lei orçamentária 

enviado ao Congresso no fim de agos-

to passado, o orçamento da Embrapa 

no próximo ano será de R$ 1,98 bilhão, 

contra R$ 3,63 bilhões em 2019, insufi-

cientes para cobrir as atuais despesas 

institucionais. A proposta prevê mais R$ 

1,79 bilhão para a estatal, mas que estão 

alocados em uma rubrica de recursos 

contingenciados que só são liberados 

conforme a aprovação de créditos su-

plementares ou especiais.

Elisio Contini, pesquisador da Em-

brapa, reconhece a necessidade de 

mudanças nas instituições públicas de 

pesquisa em geral, de institutos a uni-

versidades. “A crise fiscal fez com que 

tudo fosse questionado, e hoje o foco 

está em como racionalizar recursos”, diz. 

Contini lembra que essa preocupação 

não é exclusiva do Brasil, e que insti-

tuições similares à Embrapa em outros 

países já perseguem modelos em que 

o gasto público é direcionado ao paga-

mento de salários, à manutenção e par-

te da pesquisa, cabendo a esses órgãos 

a busca de acordos de cooperação com 

o setor privado para financiar o restante 

dos projetos. Algo que a própria Em-

brapa já realiza, destaca o pesquisador, 

citando como exemplo o estudo para o 

desenvolvimento de um algodão trans-

gênico resistente à principal praga des-

se tipo de cultivo, o bicudo do algodo-

eiro, financiado por uma associação de 

produtores. “O objetivo é ampliar essas 

parcerias, bem como buscar recursos 

internacionais, de organizações que fi-

nanciam pesquisas tanto com emprés-

timos quanto com doações.”

Contini também defende mais 

equilíbrio na destinação dos recursos 

públicos. “Pesquisa sempre demandará 

recursos humanos qualificados, mas a 

experiência de outros países mostra 

que a proporção dos recursos destina-

da a salários não supera os 70%, fican-

do 30% para investimento e custeio”, 

afirma. No caso da Embrapa, o compro-

metimento com a folha chega a 85%. 

A instituição já trabalha com um pro-

grama de demissão incentivada para 

enxugamento do quadro, que este ano 

contou com a adesão de cerca de 1,3 

mil empregados. Os desligamentos 

programados para 2019, entretanto, 

dependiam da disponibilidade de re-

cursos para a rescisão dos contratos. 

é grande, traz complexidade com 

sua chegada. Uma complexidade 

inerente que se repete em qualquer 

frente de aproximação, seja na Ásia, 

seja no Nafta. Não é ator decisivo 

em muitos campos, mas está presen-

te em quase todos. Por isso, jogar no 

palco da UE é essencial”, diz.

No evento, recordou os 20 anos 

de dificuldades nas negociações en-

tre os blocos. “Agora, serão tenta-

tivas de tradução de realidades. A 

complexidade do mundo europeu 

é inimaginável para nós, e por isso 

a cautela é um instrumento estraté-

“O Brasil é o terceiro destino de in-

vestimento do bloco, atrás apenas de 

Estados Unidos e Suíça, com um es-

toque de US$ 423 bilhões em 2017. 

E são investimentos de qualidade, 

em setores produtivos de alto valor 

agregado, como energias renováveis, 

totalizando a geração de 378 mil 

empregos”, afirma.

O embaixador Marcos Azambu-

ja classifica o acordo Mercosul-UE 

como histórico, ressaltando que a 

conquista deste ano não representa 

o fim da linha, mas o meio do cami-

nho. “O Brasil não é um sócio fácil, 

se nas frentes de oportunidade de ne-

gócios que o acordo possibilitará. “O 

acordo estimulará a modernização de 

procedimentos alfandegários, abrirá 

o mercado europeu de contratação 

pública, no qual, inclusive, pequenas 

empresas contarão com acesso a in-

formações para participar de licita-

ções”, afirmou.

O conselheiro ainda destacou 

que a UE é hoje o segundo parceiro 

comercial do Brasil, com muito po-

tencial a desenvolver em várias áre-

as, entre elas o comércio de serviços 

financeiros, de seguros e telecom. 
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Mesmo apoiando melhor alocação 

orçamentária e novas fontes de recur-

sos, Contini ressalta a importância de se 

garantir o financiamento público para 

pesquisas estratégias, como de biotec-

nologia, e as voltadas à conservação de 

recursos naturais e de recursos genéti-

cos que ainda não apresentam apelo 

mercadológico. “Hoje é difícil imaginar, 

por exemplo, que o setor privado se in-

teresse pela conservação da Amazônia, 

uma região tão grande, com oportuni-

dades de mercado dispersas e outras 

tantas ainda por identificar”, diz. Ele 

ainda ressalta o papel da pesquisa pú-

blica na indução de soluções, como o 

sistema de integração lavoura-pecu-

ária-floresta (ILPF), que busca aumen-

tar a produtividade do uso da terra ao 

diversificar a produção, hoje adotado 

em mais de 15 milhões de hectares 

e impulsionado por empresas como 

John Deere e Syngenta, bem como em 

primeiras etapas de pesquisa de uma 

variedade”, afirma. “A importância da 

pesquisa e da inovação para o valor da 

produção é crescente – no Censo Agro 

de 2006, do IBGE, já explicava 68,3% – 

e é isso que temos que continuar ga-

rantindo para manter o agronegócio 

competitivo”, conclui.

segmentos em que a cobertura do se-

tor privado é deficiente. “É o caso, por 

exemplo, da produção de sementes. 

Hoje, as principais culturas – como soja, 

milho e algodão – são bem exploradas. 

Mas casos como o do arroz e do feijão 

ainda demandam um apoio importan-

te do setor público, especialmente nas 
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Pesquisadora em laboratório da Embrapa Agroindústria Tropical: 

atividade ajuda a identificar potencial econômico dos recursos  

genéticos brasileiros

gico”, afirmou, ressaltando o caso 

do agronegócio. “Na minha expe-

riência, a indústria é quase sempre 

acomodável, tem uma dinâmica que 

permite ajustamento. Já a agricultura 

vai ao âmago da identidade nacional, 

identifica o terroir. Não à toa a briga 

por tantas denominações de origem. 

É de uma complexidade infinita-

mente maior, que traz emotividade”, 

descreveu, apontando a dificuldade 

em prever cenários para esse setor 

dentro das negociações. “O que sei 

é que o Brasil não pode ser autárqui-

co, isolado, fora das grandes cadeias 

de produção de valor.” Azambuja 

reconhece que é um jogo com fatores 

múltiplos, no qual o Brasil apresen-

ta interesses praticamente incontor-

náveis. “Mas precisamos acomodar 

isso para gerar oportunidades em 

áreas nas quais temos muitas expec-

tativas, como no desenvolvimento 

da ciência e tecnologia”, cita, suge-

rindo prudência no desenho final do 

acordo. “O problema central da UE 

é que ela foi construída sob a base 

de primazia industrial à Alemanha e 

primazia agrícola à França. O Bra-

sil precisa reconhecer os interesses 

da cada ator. Outros exemplos são 

Polônia e Hungria, os quais inco-

modamos não só pela produtivida-

de, mas pelo tamanho”, descreve. 

“Temos condições de negociar com 

frieza, objetividade, sem ingenuida-

de. Hoje a OMC não prospera. O 

Brasil também tentou acordo com o 

Nafta, mas o Nafta mudou. É preci-

so louvar o que já foi feito, acreditar 

no desenlace, sabendo que há muita 

quilometragem ainda pela frente. E 

estarmos conscientes de que, na di-

plomacia, o demônio é mais presente 

do que Deus.” 
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A cara 
do agro 
No final de outubro, o IBGE di-
vulgou os resultados definitivos do 
Censo Agropecuário de 2017, que 
mostra as principais mudanças no 
setor desde 2006, ano da pesquisa 
anterior. Alguns dados indicam o 
aumento da profissionalização no 
setor. Há menos gente trabalhando 
no campo – queda de 8,8% em re-
lação há 11 anos ou 1,5 milhão de 

pessoas –, o que se contrapõe ao au-
mento da mecanização, medida pelo 
incremento do número de tratores 
e outras máquinas nos estabeleci-
mentos, de 30%. O uso de irrigação 
também cresceu 48% em relação ao 
Censo anterior. 

A redução de pessoas que traba-
lham no campo se deu exclusiva-
mente dentro da agricultura familiar 

(queda de 2,2 milhões de trabalha-
dores contra a criação de 702 mil 
postos na agricultura não familiar), 
que também encolheu em número 
de estabelecimentos e área. Quando 
observada por região, a maior perda 
de estabelecimentos e área plantada 
se deu no Nordeste, com redução de 
131 mil estabelecimentos e 5,1 mi-
lhões de hectares.

Responde por 77% dos 

estabelecimentos, somando 3,9 milhões.

Corresponde a 23% do total da área 

ocupada pela agropecuária do Brasil ou 

80,9 milhões de hectares.

Concentra 10,1 milhões de pessoas 

ocupadas ou 67% do total.

Em valor de produção, equivalem a 23% 

do total do setor, ou R$ 107 bilhões.

Agricultura familiar encolhe

VARIAÇÃO (%)

Estabelecimentos Pessoal ocupado Área

Agricultura familiar -9,5 -17,6 -0,5

Agricultura não familiar 35 16,4 7,1

Fonte: Censo Agro IBGE.
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Em área colhida  
(hectares)

Em valor de produção  
(em R$ mil)

Em número de estabelecimentos 
(unidades)

Soja (grão) 30.722.657 Soja (grão) 104.054.613 Milho (grão) 1.655.450

Milho (grão) 15.783.895 Cana-de-açúcar 48.827.496 Mandioca 974.211

Cana-de-açúcar 9.127.645 Milho (grão) 34.250.888 Feijão (grão - fradinho) 932.947

Trigo (grão) 1.788.027 Arroz (com casca) 8.568.560 Feijão (grão - cor) 315.323

Principais estados 
(hectare)

Principais estados 
(em R$ mil)

Principais estados 
(unidade)

Mato Grosso 15.057.030 Mato Grosso 43.978.686 Rio Grande do Sul 891.048

Rio Grande do Sul 8.993.890 Rio Grande do Sul 34.096.111 Ceará 796.736

Paraná 8.914.489 São Paulo 31.712.847 Bahia 795.531

São Paulo 6.759.505 Paraná 29.209.001 Minas Gerais 577.220

Principais culturas brasileiras
Lavoura temporária

Fonte: Censo Agro 2017 - IBGE.

Em se tratando dos estabeleci-
mentos iguais ou maiores que mil 
hectares, estes registraram aumento 
tanto de área média, de 3,15 mil ha 
para 3,26 mil ha, quanto de número 
de estabelecimentos, somando 3.625 
ao número registrado em 2016. 

Apesar do aumento da formação 
em gestão agrícola no país apontar 
para o interesse dos mais jovens pelo 
agronegócio, o Censo indicou que, 
por enquanto, o perfil etário dos pro-
dutores envelheceu na comparação 
2017/2006. A participação das faixas 

de 25 a menos de 35 anos e de 35 anos 
a menos de 45 caiu, respectivamente, 
de 13,6% para 9,3% e de 21,9% para 
17,9%. Já as faixas de 55 a menos de 
65 anos e de mais de 65 variaram po-
sitivamente: de 20,4% para 23,5% e 
de 17,5% para 23,2%. (S.M.) 

1975 1980 1985 1995/96 2006 2017

Estabelecimentos  4.993.252  5.159.851  5.801.809  4.859.865  5.175.636  5.073.324

Área total (ha)  323.896.082  364.854.421  374.924.929  353.611.246  333.680.037  351.289.816

Pessoal ocupado  20.345.692  21.163.735  23.394.919  17.930.890  16.568.205  15.105.125

Tratores   323.113   545.205   665.280   803.742   820.718  1.229.907

Estabelecimentos com 
uso de irrigação (%)

2,4 3 3,3 4,9 6,4 9,9

Estabelecimentos com 
uso de agrotóxicos (%)

29,2 38,4 33,6 35,3 27 33,1

Evolução do setor através dos censos

Fonte: Censo Agro IBGE.

2006 2017 Variação (%)

Número de estabelecimentos 5.175.636 5.073.324 -2

Área total (ha) 333.680.037 351.289.816 5,3

Pessoal ocupado 16.568.205 15.105.125 -8,8
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Renovabio promete dar mais estabilidade à indústria 
brasileira dos biocombustíveis, com o início, em 2020, 
do mercado de créditos de descarbonização

Apelo ambiental

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

de gasolina, o equivalente a mais de 
US$ 506 bilhões em dólares constan-
tes de dezembro de 2018. 

Mas a falta de previsibilidade so-
bre o retorno financeiro da produção 
de etanol colocou pedras nesse traje-
to. No final da década de 1980, esse 
desequilíbrio chegou a levar a pro-
blemas de abastecimento, gerando 
filas gigantes nos postos de gasolina. 
Nos últimos 15 anos, a montanha-
russa que envolvia as usinas foi ainda 
maior, provocada por uma relação 
desvantajosa do preço do etanol em 
comparação ao da gasolina. De uma 
forte política de crédito no segundo 
governo Lula, que levou à expansão 
do número de usinas, o setor despen-
cou para um quadro de pânico com 
a crise financeira internacional de 
2008, promovida pelo mix de redu-
ção da expectativa de demanda 
exportadora, controle de 
preços dos combustí-

veis como instrumento de política eco-
nômica e a alíquota da Cide zerada, 
em 2012.

Hoje os produtores de etanol ainda 
estão longe de se recuperar desse gol-
pe. Levantamento da consultoria RPA 
indica que, até setembro, 22,5% das 
usinas brasileiras haviam pedido re-
cuperação judicial, número que pode 
aumentar até o final da safra 2019/20, 
em março. Mesmo assim, avanços em 
duas frentes, da oferta e da deman-
da, devem carimbar o passaporte do 
etanol combustível para as próximas 
décadas, preferencialmente, para ga-
rantir a sustentabilidade também fi-
nanceira. A primeira é a inclusão des-
se biocombustível na tecnologia que 

Quarenta anos atrás, mais precisa-
mente no mês de julho, a montado-
ra Fiat apresentava ao mercado o 
primeiro carro movido a álcool do 
Brasil. Conhecido como Cachacinha, 
por causa do cheiro da queima do 
etanol exalado de seu escapamento, 
esse Fiat 147 foi fruto da adesão da 
indústria automobilística ao Progra-
ma Nacional de Álcool (Proálcool), 
criado em 1975 pelo governo para 
mitigar o impacto da crise interna-
cional do petróleo, que incentivava o 
desenvolvimento de um combustível 
substituto da gasolina. O caminho, 
nessas quatro décadas, não tem sido 
fácil. Pelo lado da tecnologia, o car-
ro que demorava para pegar em dias 
frios avançou até chegar, em 2003, 
ao modelo flex, que desde então já 
superou as 30 milhões de unidades 
vendidas. Isso corresponde a mais de 
80% da frota total de veículos leves 
do país e à maior frota mundial de 
veículos com essa tecnologia, que 
colocou o Brasil entre os destaques 
quanto à sustentabilidade ambiental 
do setor. De acordo com levantamen-
to da consultoria Datagro, do início 
do Proálcool a 2018, o uso de etanol 
em mistura com a gasolina automoti-
va e como combustível puro resultou 
na substituição de 3 bilhões de barris 
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promete guiar o futuro da indústria 
automobilística, com a eletrificação 
dos veículos. Um deles é o protótipo 
de célula combustível 100% elétrica, 
desenvolvida pela Nissan, no Japão, 
que transforma etanol em hidrogênio 
e este, por sua vez, gera energia elétrica 
para mover o carro. Outro foi o lança-
mento feito pela Toyota, em setembro, 
do Corolla híbrido flex, o primeiro da 
categoria movido a gasolina, etanol 
e eletricidade. “A eletrificação com 
biocombustíveis, com o híbrido flex e 
etanol, emite apenas 29 gramas de gás 
carbônico equivalente por quilômetro 
(CO2e/km). Já a célula a combustível 
etanol, quando chegar às ruas, emiti-
rá apenas 27 gramas”, afirma Plínio 
Nastari, presidente da DATAGRO. 
Para comparar, a tecnologia de carros 
flex que hoje domina a frota nacional 
emite 58 gramas de CO2e/km.

A segunda frente é o avanço do 
Renovabio, política lançada em de-
zembro de 2017 (Lei 13.576/17) que 
contempla a criação de um mercado 
de créditos de descarbonização em 
torno da atividade dos produtores e 
importadores de biocombustível, que 
inclui outros produtos, como o biodie-
sel. O sistema proposto no programa 
prevê, de um lado, certificação dada a 
produtores e importadores de acordo 
com  seu processo de produção, que 
serve como base para a emissão de 
créditos de descarbonização (CBIOs), 
a serem negociados em bolsa. De 
outro, conta com a definição de me-
tas nacionais de descarbonização no 
mercado de combustíveis, revisadas a 
cada década. Estas são divididas en-
tre os distribuidores de combustíveis 
do país, que comprarão CBIOS para 
compensar suas emissões. “As metas 
de descarbonização aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Política Ener-

gética (CNPE) em 2018 devem levar 
a uma redução acumulada de emissão 
de mais de 600 milhões de toneladas 
de CO2e até 2029, o que corresponde 
a mais de um ano de emissões totais 
de carbono de um país da dimensão e 
da expressão econômica como a Fran-
ça”, compara Nastari. Se bem-sucedi-
do, esse mercado poderá trazer a tão 
esperada previsibilidade para o setor, 
colaborando para o planejamento de 
médio e longo prazo dos produtores, 
guiados pelas metas de redução de 
emissões de cada década, e garantir o 
incentivo econômico adequado para a 
retomada dos investimentos. 

O prazo para a formação do ar-
cabouço regulatório necessário para 
o comércio desses créditos se encerra 
em 24 de dezembro. “Em que pese a 
complexidade que envolve esse pro-
cesso, os prazos estão sendo cumpri-
dos, e é bem provável que se inicie 
2020 com tudo pronto”, diz Mi-
las Evangelista de Souza, consultor 
da FGV Energia. Ele lembra que as 
pendências se concentram na regula-
mentação do sistema informatizado 

que vai lastrear as vendas de etanol 
através de notas fiscais, emitindo a 
quantidade de certificados corres-
pondente. “Essa plataforma”, lembra 
Milas, “está sendo desenvolvida jun-
to com o Serpro, depositário de todas 
as notas fiscais eletrônicas do país, o 
que facilita o cruzamento de dados e 
a verificação de veracidade de cada 
nota”. 

Enquanto isso, a resposta dos ato-
res, na opinião de Luciano Rodrigues, 
economista-chefe da União da Agroin-
dústria da Cana-de-Açúcar (Unica), 
tem sido positiva. “Dos cerca de 440 
produtores de biocombustível que te-
mos – 360 usinas e 80 produtores de 
biodiesel –, cerca de 180 já estão no 
processo de certificação”, diz. A pri-
meira a estar apta a negociar títulos é 
uma usina de biodiesel da JBS em Lins 
(SP), que concluiu seu processo em 
outubro. “Após a conclusão da atual 
safra de etanol, que representa uma 
pressão adicional para os produtores, 
a tendência é que esse ritmo se acelere 
e mais usinas se dediquem à certifica-
ção”, diz Souza.  

Fonte: CNPE.

Metas de descarbonização previstas para o  
setor de combustível no Brasil

Meta CBIO  
(milhões ton. CO

2
e)  

Redução da intensidade de  
carbono pretendida (%)

2020 28,7 1,9

2021 41 2,3

2022 49,8 2,5

2023 59,6 3,3

2024 66,9 4,9

2025 73,3 6,4

2026 79,5 7,9

2027 85,1 9,1

2028 90,1 10,1
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Já no caso das distribuidoras, o 
mandato de redução de emissões vai 
ser obrigatório ano que vem – para 
outros agentes regulados, a adesão é 
voluntária. Todas devem comprar seus 
certificados até o final de cada ano, 
sob pena de multa, “o que não isenta 
a distribuidora de sua obrigação, que 
é cumulativa”, diz Rodrigues. Nos ca-
sos mais graves de descumprimento, a 
distribuidora poderá ter sua atividade 
temporariamente suspensa e até sua 
autorização de operação cassada. Sou-
za lembra que tais regras não foram 
definidas sem resistência desses atores. 
“O argumento usado por elas é que 
as metas de compra do certificado de-
veriam ser atreladas a outros elos da 
cadeia”, diz. “Mas hoje já vemos uma 
conformidade, com as distribuidoras 
participando ativamente de todas as 
fases do processo, sinalizando com-
promisso com o mecanismo”, afirma. 

Souza conta que a experiência in-
ternacional que mais se aproxima do 
Renovabio é a californiana, lançada 
em 2012. “O sistema brasileiro, en-
tretanto, está sendo considerado mais 
avançado, por induzir melhorias de 
eficiência no processo produtivo”, diz. 
Isso porque, no caso brasileiro, a efici-

ência energética das usinas é avaliada 
a cada três anos e, havendo melhora, 
uma mesma quantidade de etanol ven-
dida poderá valer mais na conversão 
ao CBIO. Nastari reforça que a indu-
ção a ganhos de eficiência através do 
Renovabio acontece tanto na produ-
ção quanto no uso do combustível, 
com a vantagem de não intervir dire-
tamente no mercado. “O comércio de 
crédito mitiga distorções verificadas 
em outras políticas de incentivo, pois 
levará a uma precificação feita pelo 
mercado, não por canetada, e deverá 
resultar numa redução do preço do 
etanol ao consumidor”, diz. 

Se pelo lado da oferta de biocom-
bustível o Renovabio poderá orientar 
a produção da forma mais virtuosa 
possível, Nastari alerta que, do lado 
da demanda, ainda é preciso traba-
lhar para que a medida de emissões 
que guia a expansão da indústria de 
carros elétricos seja feita de forma 
adequada, usando uma mesma régua. 
“Hoje há países que defendem a sus-
tentabilidade ambiental de um auto-
móvel medindo as emissões do tanque 
à roda – que podem ser pretensamen-
te limpas, pois não levam em conta 
a energia fóssil usada para produzir 

a energia que alimenta a bateria”, 
diz, lembrando que, no caso do Re-
novabio, o cálculo é feito do poço à 
roda, considerando desde o fertilizan-
te usado na plantação de cana até o 
diesel consumido pelos tratores, que 
engloba um ciclo mais longo. “Não 
adianta estimular a produção de um 
veículo elétrico com energia térmica 
gerada movida a carvão”, diz.  

“No caso do mercado de carros 
elétricos, não haverá uma única solu-
ção. Mas é preciso valorizar o papel do 
Brasil na vanguarda dessa discussão”, 
reforça Rodrigues, da Unica. “Países 
como China e Índia também demons-
tram interesse em veículos elétricos, 
bem como em ampliar a adoção do 
etanol em sua matriz. São grandes os 
mercados aos quais o Brasil deve apre-
sentar sua vantagem competitiva”, 
afirma. “A tecnologia de mobilidade 
que a indústria de energia e a engenha-
ria automotiva brasileira desenvolve-
ram é replicável, escalável, acessível, 
aceita pelo consumidor e usa a infra-
estrutura existente, resolvendo com 
implementação imediata dois grandes 
problemas hoje enfrentados pela hu-
manidade: o aquecimento global e a 
crise do emprego”, conclui Nastari.  

AL BA CE GO MA MG MS MT PB PR RJ RN RS SP TO Total

2 3 1 20 1 13 11 5 5 8 1 1 6 98 1 176

Certificações de usinas para participar do Renovabio
Estados – contratações comunicadas 

Fonte: ANP; dados de 1o/11/2019. 
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Desde 2016, o Brasil tem trabalha-
do em uma agenda liberalizadora 
do mercado de gás natural. Após as 
discussões no âmbito da iniciativa 
“Gás para Crescer” e a passagem do 
projeto de lei pela Comissão de Mi-
nas e Energia no Congresso, o novo 
governo retomou a agenda e estabe-
leceu uma estratégia de atuação.

Neste esteio, a Resolução no 16 
do Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE), publicada em 24 
de junho, delineou uma série de dire-
trizes necessárias ao estabelecimento 
do novo mercado de gás natural no 
Brasil. O item III do artigo 3o aponta 
uma medida em que o agente domi-
nante deve observar quanto “a oferta 
de serviços de flexibilidade e balan-
ceamento de rede, devidamente re-
munerados, garantindo a segurança 
do abastecimento nacional durante 
período de transição ou enquanto 
não houver outros agentes capazes de 
ofertarem esses serviços”. Tal garan-
tia é fundamental para a credibilida-
de em qualquer modelo de mercado.  

Esta preocupação vem sendo abor-
dada há tempos pelos interessados, 
como os legisladores, em diversos 
projetos de lei,1,2 inclusive o atual-
mente em tramitação.3 As propostas 

legislativas criavam um Operador 
do Sistema Nacional de Transporte 
de Gás Natural, visando à operação 
e coordenação dos serviços de rede 
e garantia de abastecimento de gás. 
De modo geral, todas as hipóteses 
equiparam e copiam as funções re-
alizadas pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), para este 
novo agente. Tal similaridade parece 
patente, uma vez que energia elétrica 
e gás são sistemas de rede. Existem, 
no entanto, grandes diversidades en-
tre as possibilidades de atuação no 
nível técnico e legal entre energia elé-
trica e gás natural. 

Considere-se a sistemática de pre-
cificação atualmente adotada tanto 
para energia elétrica,4 quanto para 
o gás natural,5 que explicita preços 
ou tarifas em parcelas distintas, uma 
para a energia em si (energia elétrica 
ou molécula de gás) e outra para a 
logística, destacada em transporte 
ou transmissão. Nesta análise, não 
se pretende abordar em detalhe as 
questões de encargos ou tributos, 
mas somente indicar o quanto esses 
itens podem tornar a coordenação 
dos sistemas mais complexa em ter-
mos de decisões operacionais e adi-
ção de custos.

Serviços de rede e a segurança do 
abastecimento de gás natural

Fernanda Delgado

Professora e coordenadora de pesquisa da FGV Energia                                                                                                                       

Carlos Augusto Arentz Pereira

Professor de Planejamento energético e  

Recursos renováveis da Uerj
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Começando pela energia ou mo-
lécula, já se revela uma primeira di-
ferença. A energia elétrica não tem 
propriedade, sendo gerada conforme 
o consumo. O ONS detém o poder 
de garantir o atendimento desta de-
manda elétrica, uma vez que a capa-
cidade de geração disponível é bem 
maior que o consumo do sistema 
brasileiro. Assim, o ONS ordena a 
geração dos elétrons necessários ao 
abastecimento, despachando usinas 
conforme a demanda. Claro, existem 
os contratos comerciais firmados em 
leilões e entre partes, com vários pra-
zos de vigência. Porém, esses instru-
mentos garantem a disponibilidade 
de geração e o potencial balanço de 
atendimento do sistema, que somente 
é efetivado quando o ONS comanda 
a operação das usinas. E as entregas 
e retiradas são transformadas em va-
lores que são liquidados – cobrados 
e pagos – de acordo com a realização 
dos compromissos contratuais dos 
agentes, registrados na Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), órgão de compensação des-
te mercado no país. No caso do gás 
natural, as moléculas têm proprietá-
rios, um vendedor e um comprador, 
definidos em contrato de compra e 
venda. Logo, o potencial gestor do 
sistema de gás não pode redirecionar 
fluxos para garantir o atendimento, 
uma vez que existem compromissos 
legais que predeterminam as trocas 
de propriedade. Como este opera-
dor, em princípio, não possui con-
trole sobre ativos de produção, rece-
bimento ou estoque de gás, não pode 
disponibilizar volumes para manter 
o balanço do mercado. E mesmo que 
disponha dessas moléculas, precisa 
ter respaldo de algum tipo de instru-
mento legal que o autorize a fazer a 

substituição e consequente cobrança 
por esse fluxo alternativo. Nessa hi-
pótese, surge a necessidade de uma 
liquidação dos contratos de gás, ou 
seja, uma compensação em moldes 
semelhantes aos da CCEE, porém 
com uma contabilização mais com-
plexa, conforme as vazões efetiva-
mente transacionadas. 

A logística, em ambos os casos, 
energia elétrica e gás, é um mono-
pólio natural, atividade na qual a 
competição não gera ganhos eco-
nômicos. No caso da energia elé-
trica, apesar das linhas de trans-
missão individualmente serem de 
propriedade dos concessionários, 
ao celebrarem o Contrato de Pres-
tação do Serviço de Transmissão, 
estes autorizam o ONS como seu 
representante perante os usuários 
nos Contratos de Uso do Sistema 
de Transmissão. Dessa forma, a 
rede básica de transmissão se torna 
um ativo de controle exclusivo do 
ONS, que garante a capacidade do 
sistema pelos termos dos contratos 
de conexão entre concessionário e 

usuário. Nesse instrumento, o ONS 
é interveniente, determinando as 
condições técnicas e comerciais da 
conexão do usuário ao Sistema In-
terligado Nacional (SIN), provendo 
bases que garantem o atendimento 
do mercado elétrico. Quanto à par-
cela de transmissão são aplicadas 
Tarifas de Uso do Sistema de Trans-
missão (TUST), calculadas consi-
derando a configuração da rede, 
linhas de transmissão, subestações, 
geração, carga e a remuneração 
que as transmissoras devem receber 
pela prestação do serviço, resulta-
do dos leilões de concessão. Esta 
tarifa, que busca promover a otimi-
zação dos recursos elétricos e ener-
géticos é aplicada a todos os usu-
ários. Conclui-se que a capacidade 
de transmissão e seu controle no 
setor elétrico são definidos e opera-
dos exclusivamente pelo ONS, que 
garante ao contratante do serviço 
a capacidade de fluxo, sendo seus 
custos obrigatoriamente comparti-
lhados entre todos os usuários. 

Já o transporte de gás pressupõe a 
celebração de contratos de capacida-
de entre o transportador e o carrega-
dor, ou proprietário do gás. Portan-
to, um possível agente controlador 
do sistema de gás, não pode decidir 
direcionar qualquer molécula para 
um determinado ponto para garantir 
seu atendimento, uma vez que não 
participa deste instrumento e não 
controla a capacidade de transporte. 
Mesmo que lhe fossem outorgados 
poderes de livre determinação de uti-
lização de capacidade e redireciona-
mento das vazões por contrato, resta 
ainda a questão dos custos. No siste-
ma elétrico, os custos da logística do 
sistema são otimizados pelo seu ope-
rador e compartilhados entre usuá-

Conclui-se que a 

capacidade de  

transmissão e seu  

controle no setor  

elétrico são definidos e 

operados exclusivamente 

pelo ONS
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rios. No transporte de gás, os com-
promissos contratuais determinam a 
passagem de valores entre carregado-
res e transportadores, não havendo 
possibilidade de sua repartição com 
terceiros não participantes destes 
acordos. Ainda há de se considerar a 
questão de controle das condições fí-
sicas do fluxo, no caso elétrico, ten-
são e no gás, pressão. Isto é possível 
ao ONS, com o despacho por razões 
elétricas, que permite compensar os 
parâmetros de configuração técnica 
da rede a cada momento. Sem poder 
injetar moléculas ou determinar ope-
ração de compressores e válvulas, é 
praticamente impossível ao gestor 
do sistema de gás garantir o encami-
nhamento dos fluxos.

Em uma visão abrangente, o ONS 
busca a otimização do atendimento 
ao menor custo, combinando despa-
cho das opções de geração mais ba-
ratas com uma configuração que mi-
nimize a carga de utilização do SIN. 
Apesar da operação do sistema de 
gás também poder buscar redução 
do custo logístico, pouco pode fazer 
pela redução do custo de suprimen-
to. Eventuais excessos e faltas de gás 
ou de capacidade de transporte, po-
tencialmente encarecem o sistema. A 
hipótese de falha na disponibilidade 
de gás possivelmente conduz ao uso 
de uma fonte de maior custo, quer 
pelo fato da alternativa de origem ser 
mais cara ou por vir de algum pon-
to mais distante e, por conseguinte, 
de transporte mais oneroso. Quan-
do da sobra, pode haver necessidade 
de aumento de estoque ou atraso de 
entrada em algum ponto do siste-
ma, potencialmente levando ao não 
cumprimento de alguma obrigação 
contratual e incidência de penalida-
des. Alguns desses tipos de falhas 

também podem ocorrer no sistema 
elétrico, mas seus custos associa-
dos podem ser distribuídos entre os 
usuários pelos cálculos de tarifas ou 
já são compensados por algum dos 
diversos encargos setoriais que com-
põem a tarifa elétrica. 

Este aspecto enseja um breve 
comentário sobre a questão da tri-
butação. A Constituição de 1988 
estabeleceu que o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) incidente na energia elétrica 
é apropriado pelo estado de consu-
mo.6 Já no gás natural, a legislação 
não o distingue das demais mercado-
rias, podendo o ICMS incidir sobre 
diversos pontos da cadeia, havendo 
tratamentos diversos quanto a alí-
quotas, regimes especiais e créditos 
pelos estados. Apenas a definição de 
incidência deste único imposto di-
ferencia criticamente o impacto da 
decisão dos operadores dos sistemas 
elétricos e de gás natural no país. 
Enquanto a configuração de origem 
e destino da energia elétrica não in-
fluencia a arrecadação de ICMS dos 

estados,7 as decisões de atendimento 
do mercado do operador de gás na-
tural podem ser determinantes para 
recolhimento deste tributo no caso 
do gás em cada estado. 

Examinados esses fatores, fica 
claro que o atual agente dominante 
somente pode garantir a seguran-
ça do abastecimento nacional de 
gás natural por ser proprietário dos 
ativos, fontes de oferta e/ou deter 
os direitos contratuais sobre estes. 
Contudo, a remuneração devida 
por esses serviços de flexibilidade e 
balanceamento de rede é atualmen-
te provida pela oferta em conjunto 
desses mesmos recursos, usualmente 
compromissados em contratos que 
englobam o suprimento da molé-
cula e sua entrega. Será necessário 
um meticuloso planejamento dessa 
transição para se evitar cenários de 
desabastecimento ou incidência de 
custos elevados para alguns agentes 
do mercado, quando da entrada de 
outros ofertantes desses serviços. 

1MATHIAS, M.C.P.P.; ROTSTEIN, J. Projetos de lei do 
gás natural: uma análise comparativa. In: Rio Oil 
and Gas,2006. Rio de Janeiro: IBP, 2006. 

2SANTOS, A.B.; SILVA, P.M. Reflexões sobre a im-
plantação de um operador do sistema de trans-
porte de gás natural. In: Rio Oil and Gas,2006. Rio 
de Janeiro: IBP, 2006.

3https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idProposicao=2111204.

4http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-
tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/
content/composicao-da-tarifa/654800?inheritR
edirect=false.

5http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/
resol-anp/2011/setembro&item=ranp-52-2011.

6BRASIL. Constituição Federal de 1988. (art. 155, § 
2º, X, b).

7Obs.: As decisões de despacho do ONS não 
influenciam ICMS, mas impactam o encargo 
Compensação Financeira pela Utilização de 
Recursos Hídricos (CFURH), que visa compensar 
a União, estados e municípios pelo uso da água 
para geração de energia.
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VIII Índice nacional de custo da construção por estágios – DI

IX Agropecuária – Preços Recebidos pelos Agricultores

IX Agropecuária – Preços Pagos pelos Agricultores

Comunicado Índice de Obras Hidrelétricas:
Comunicamos que o Índice de Obras Hidrelétricas, presente nas páginas VI e VII, será descon-
tinuado em razão do término do contrato celebrado especificamente para a sua produção. O 
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 31/10/2019.
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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 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

Set. 107,134 213,731 214,608 188,419 166,351 140,596 193,222 195,812 217,011

*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 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

Set. 1.007,401 689,439 1.461,248 654,874

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 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

Set. 199,944 185,812 199,500 195,654 382,051 224,187

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 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

Set. 719,575 728,040 778,400 792,508 773,520 736,362 747,406

*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 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

Set. 119,708 181,265 204,619 163,000 195,745 195,440

*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 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

Set. 165,410 88,555 176,376 143,988 138,146 179,985

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 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

Set. 583,944 528,511 513,396 608,803 760,913 1.008,703 1.157,213 425,618 248,986

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 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

Set. 116,765 220,450 56,187 294,301 462,399 525,890 551,853 373,278
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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 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

Set. 785,585 916,373 1.116,949 760,705 439,358 583,323 568,452 542,252 957,121

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 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

Set. 402,020 84,271 348,386 779,149 465,837 562,472 710,956 483,387 118,527

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 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

Set. 659,845 1.013,478 409,695 1.050,116 498,027 521,250 383,906 262,925 436,602

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 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

Set. 314,374 826,920 227,544 208,671 210,000 335,978 600,450
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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 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

Set. 646,241 549,114 822,938 301,061 755,522 751,945 750,489 514,360 117,010

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 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

Set. 539,335 495,301 693,471 202,475 611,868 792,621 457,651 644,277 108,840

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 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

Set. 299,283 289,844 312,165 313,264 298,682

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 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

Set. 773,520 1.040,039 583,026 769,236 784,073 772,840
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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 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

Set. 847,518 598,968 1.184,775 716,484 555,730 926,038

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 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

Set. 751,438 745,418 754,117 751,928 1.064,247 545,464

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 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

Set. 831,933 673,591 1.018,617 845,222 583,102 1.202,195 794,694 527,079 1.184,460 751,251 594,661 952,218
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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 Abr. - - - - - - - - 755,373

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

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

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

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

Set. - - - - - - - - 773,520

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 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

Set. 314,201 345,183 323,975 231,019 311,147 311,537 263,506 305,670 670,328

*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 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

Set. 556,864 670,680 883,168 507,909 1.058,571 449,759 527,100

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 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

Set. 426,595 301,758 517,340 181,912 1.040,039 601,158 587,761 579,799

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 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

Set. 773,520 583,026 463,690 512,894 561,150 448,020 478,357 415,627 433,314 373,468

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 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

Set. 404,355 184,125 332,876 425,032 384,506 458,917 154,841 156,817
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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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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                

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

Set. 728,040 0,50 4,39 3,00 736,362 -0,01 4,09 3,37 792,508 0,70 5,06 2,60 773,520 0,46 3,71 4,35
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

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               

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

Set. 583,944 0,00 2,90 3,51 405,346 814,261 1066,635 5.353,09 -0,05 2,63 2,92 5.227,84 -0,04 2,49 2,89
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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

    

 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

 97,9 95,6 96,3 99,9 76,5

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       

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

Set. 517,081 0,00 2,56 3,31 -0,11 458,21 473,85



N o v e m b r o  2019  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  X I I I 

CONJUNTURA ESTATÍSTICA

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 -6,41 – 85,00 – -9,44 – 96,79 –

2017        

Jan. 2,10 -5,24 77,90 86,40 13,85 -7,18 101,90 102,90

Fev. 1,12 -4,53 75,90 87,60 10,54 -5,86 93,20 103,50

Mar 1,44 -3,42 85,40 85,50 10,22 -3,85 99,20 102,20

Abr. -0,09 -3,24 79,30 85,70 9,31 -2,05 96,50 102,20

Maio 0,86 -2,24 90,10 86,00 8,49 -0,60 103,50 101,20

Jun. 0,85 -1,73 88,40 86,80 8,16 1,06 102,50 102,10

Jul. 1,15 -0,93 92,10 87,20 7,41 2,23 104,40 100,50

Ago. 1,54 -0,13 96,70 86,90 6,73 3,59 104,20 99,90

Set. 1,66 0,45 93,00 87,80 6,16 4,67 102,30 100,80

Out. 2,06 1,62 95,10 88,00 5,76 5,76 104,20 100,20

Nov. 2,30 2,13 90,60 88,60 5,32 5,47 100,50 100,60

Dez. 2,50 2,50 81,00 91,10 4,53 4,53 101,70 98,50

2018        

Jan. 5,52 2,76 82,20 89,10 -0,20 3,41 101,70 102,60

Fev. 3,71 2,89 77,30 88,90 -2,77 2,42 88,00 97,60

Mar. 2,76 2,80 86,30 89,30 -2,75 1,45 96,50 100,70

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,80 -2,38 0,84 95,30 100,30

Maio 1,98 2,94 84,40 79,90 -1,76 0,43 104,10 101,60

Jun. 2,15 3,12 91,00 90,00 -1,46 -0,09 102,50 102,00

Jul. 2,44 3,23 95,80 89,90 -1,08 -0,28 105,50 101,30

Ago. 2,32 3,01 98,20 89,00 -0,94 -0,48 104,20 100,00

Set. 1,75 2,56 90,70 87,20 -0,99 -0,75 100,90 99,40

Out. 1,64 2,14 95,80 87,60 -0,64 -0,74 106,70 102,50

Nov. 1,37 1,63 89,50 87,50 -0,45 -0,71 102,00 102,00

Dez. 0,98 0,98 78,00 87,70 0,01 0,01 106,80 103,50

2019        

Jan. -2,07 0,40 80,50 87,20 0,88 0,10 102,60 103,50

Fev. 0,00 0,43 79,00 87,70 -3,85 -0,15 79,80 88,50

Mar. -2,16 -0,16 81,00 86,50 -7,06 -1,00 83,60 86,50

Abr. -2,56 -1,14 83,30 86,90 -10,98 -2,70 73,60 78,50

Maio -0,50 0,00 90,80 86,80 -12,21 -4,19 86,70 84,50

Jun. -1,46 -0,75 85,70 86,30 -12,63 -5,43 87,50 87,10

Jul. -1,61 -1,31 93,50 86,10 -12,04 -6,28 96,30 92,20

Ago. -1,70 -1,66 96,00 86,80 -10,69 -6,43 102,40 98,30
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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 80,26 88,68 69,07 125,48 88,83 67,87 74,50 57,00 84,53 58,95 83,98

2003 0,09 – 80,34 80,42 94,04 73,23 120,79 86,80 65,17 79,18 58,34 86,15 59,34 81,02

2004 8,59 – 87,24 86,95 96,91 84,81 131,88 89,09 68,66 85,22 70,41 92,15 72,03 85,13

2005 2,42 – 89,35 89,47 95,29 84,39 130,28 90,10 73,38 87,35 72,79 92,81 78,18 90,03

2006 2,37 – 91,47 91,64 97,98 85,63 130,78 91,70 78,71 89,33 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,88 104,58 101,28 132,82 94,38 82,73 90,09 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,56 107,65 109,56 128,05 94,84 82,78 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,74 89,00 79,55 119,74 94,07 88,69 92,98 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,23 104,86 105,93 124,80 94,84 99,07 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,65 104,48 105,93 105,08 95,37 98,61 98,53 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,79 99,93 100,26 99,90 100,02 99,80 99,98 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,73 100,08 104,08 100,23 106,63 98,09 99,42 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,67 92,68 98,17 93,55 108,98 99,47 98,36 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,88 83,89 79,47 102,52 94,49 97,76 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,36 79,53 74,12 75,63 94,18 91,52 100,09 68,21 86,84 66,24 92,09

2017              

Jan. 0,40 -4,98 74,90 83,70 81,10 70,80 76,00 92,00 89,80 103,30 58,20 79,90 61,20 84,40

Fev. -0,27 -4,36 73,70 84,10 80,20 77,80 77,70 91,00 91,30 97,60 65,80 76,10 66,00 81,40

Mar. 0,22 -3,36 83,70 83,60 82,10 74,40 77,50 92,20 92,10 102,00 76,10 84,90 78,30 92,10

Abr. -1,40 -3,43 77,20 82,90 81,20 74,20 79,20 91,40 88,70 102,30 64,30 82,00 63,30 82,20

Maio -0,20 -2,50 88,40 84,10 82,20 76,60 80,90 87,10 90,30 103,30 76,10 91,90 79,70 93,80

Jun. -0,14 -2,14 86,70 84,90 83,10 80,50 82,70 86,10 89,90 103,80 74,10 91,40 67,90 92,30

Jul. 0,30 -1,40 90,60 85,60 82,20 75,60 81,80 88,30 91,70 102,20 73,80 95,30 72,30 96,90

Ago. 0,83 -0,68 95,70 85,80 84,50 75,20 81,70 87,90 93,90 101,90 81,30 97,40 87,40 103,30

Set. 1,05 -0,16 91,80 86,60 83,80 76,00 80,20 94,40 93,90 103,90 75,50 94,40 81,50 99,20

Out. 1,56 1,05 94,00 86,80 85,30 75,80 81,50 91,20 97,50 103,50 79,80 95,00 85,30 104,20

Nov. 1,92 1,69 89,40 87,50 87,50 77,20 81,00 91,00 94,50 105,80 77,90 89,90 85,50 98,80

Dez. 2,25 2,25 78,40 90,70 90,50 79,80 83,50 88,50 95,30 110,40 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 88,00 88,50 83,20 81,60 87,60 96,10 109,10 68,40 83,40 73,40 86,20

Fev. 4,78 3,00 75,90 86,50 87,10 79,30 78,40 84,60 93,50 109,10 70,60 76,90 76,00 80,70

Mar. 3,62 3,03 85,00 87,90 87,20 80,80 79,50 87,30 90,60 107,60 83,00 84,50 90,40 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 88,10 87,00 77,40 77,90 91,60 94,60 107,80 79,40 85,90 86,00 90,20

Maio 2,54 3,34 81,90 77,50 82,90 73,00 75,20 94,40 78,20 93,10 71,30 87,30 70,70 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,40 85,90 80,00 76,80 95,40 102,70 111,00 80,60 92,90 77,80 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,20 86,50 81,10 79,70 97,50 104,70 112,30 79,20 98,60 84,70 98,20

Ago. 2,79 3,54 97,40 87,60 86,10 83,30 78,20 90,60 95,40 113,50 89,00 98,10 96,10 102,60

Set. 2,15 3,07 89,50 86,30 91,20 74,00 79,40 89,40 85,80 110,80 78,60 91,40 78,00 97,40

Out. 1,96 2,57 94,40 86,10 87,50 80,50 79,20 88,40 93,20 111,20 88,10 94,10 91,30 104,20

Nov. 1,62 1,96 87,90 85,90 87,60 77,20 77,80 88,90 91,40 109,80 79,90 88,20 83,30 98,10

Dez. 1,09 1,09 74,30 85,70 86,20 77,40 74,00 89,70 92,60 106,90 63,20 79,40 62,20 84,40

2019              

Jan. -2,63 0,41 77,70 85,80 86,30 76,60 77,30 88,90 97,30 105,10 63,70 82,50 70,00 84,60

Fev. 0,58 0,48 78,90 86,50 86,70 77,90 77,50 92,30 98,40 105,90 75,60 76,80 85,70 83,40

Mar. -1,45 -0,07 80,60 86,20 86,10 77,90 75,50 89,70 98,00 106,40 73,70 80,80 76,30 85,50

Abr. -1,35 -0,94 84,50 87,30 87,50 85,50 80,00 88,00 101,40 106,80 79,40 81,00 86,80 89,40

Maio 1,23 0,59 91,30 86,60 87,70 83,50 77,30 91,00 96,90 106,50 86,50 90,00 90,50 95,00

Jun. 0,18 -0,09 85,50 85,90 86,40 77,70 76,10 91,00 98,20 99,30 77,20 87,10 73,00 89,50

Jul. -0,10 -0,61 93,10 85,50 86,10 82,70 75,30 91,50 94,10 102,00 84,40 93,40 85,50 99,70

Ago. -0,41 -0,99 95,20 85,70 84,90 80,50 76,30 94,80 92,10 103,60 85,70 96,10 90,70 101,90
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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

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 18.094 16.388 1.707 -7.669 -1.675 -2.830 -6.006 12 34 -7.714 -79

Fev. 67,26 56,15 15.892 12.622 3.270 -2.118 495 -2.353 -2.641 29 15 -2.865 -762

Mar. 69,21 56,46 17.695 13.132 4.564 -1.596 1.734 -2.345 -3.478 149 50 -1.083 464

Abr. 69,77 56,14 19.439 13.629 5.811 -945 2.001 -3.294 -3.071 125 29 -1.464 -548

Maio 71,27 56,22 20.643 14.968 5.676 -561 1.848 -3.263 -2.705 295 17 -1.480 -936

Jun. 67,45 53,53 18.084 13.029 5.055 -3.419 873 -3.553 -4.344 52 4 -3.365 51

Jul. 66,18 52,56 19.900 17.761 2.139 -9.695 -1.641 -3.227 -8.134 81 73 -9.709 -88

Ago. 70,79 54,48 18.718 15.567 3.151 -4.309 173 -2.461 -4.730 249 68 -4.175 66

Set. 72,26 54,92 18.740 16.494 2.246 -3.487 -1.046 -2.725 -2.650 209 25 -3.508 -46
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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           

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

Ago. 11,8 54,7 62,1 2.298 2.184 1.432 905 3.674 5.718 1.668 209.893






