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6 O papel do Estado é imprescindível na  

saída da pandemia

Pós-pandemia, tudo piorou, claro. 

O setor privado precisará de algum 

tempo para se reorganizar. Se 

os empregos não voltarem, será 

o caos social. É inconcebível se 

trabalhar com um cenário de lenta 

melhora do mercado de trabalho. 

Nesse contexto, parece inevitável a atuação do Estado para 

impulsionar a atividade econômica. Por isso, é fundamental 

que o Poder Executivo tome a frente na proposição de 

investimentos produtivos.

Ponto de Vista
10 Juros no Brasil: um mesmo sintoma  

para duas doenças

Nosso exercício sugere que, se a política fiscal e parafiscal 

tivesse sido mais contracionista em 2010 e em 2012-2014, 

nós poderíamos ter feito a transição para juros baixos 

ainda no primeiro mandato de Dilma. No final de 2019, 

nossas estimativas sugeriam juro neutro na casa de 2%, 

com juro estrutural em torno de 4% e o componente do 

ciclo internacional com -2%. E se os estímulos fiscais por 

conta de a saída da economia mundial da crise produzida 

pela pandemia reverterem o ciclo internacional, teremos 

surpresa altista no juro neutro, o que pesará sobre a 

rolagem da dívida interna brasileira.

Entrevista 
12 “Não existe governo forte, nem regra fiscal estável, 

sem base política”

Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, 

se diz preocupado com os próximos meses. Para ele, se 

o braço de ferro entre o ritmo da vacinação e a evolução 

da pandemia for vencido por esta última, a tensão sobre 

o manejo fiscal aumentará e afetará definitivamente 

a esperança de aceleração da economia no segundo 

semestre. Mas não é só. O titular da Secretaria do Tesouro 

Nacional de abril de 2018 a julho de 2020 também se 

preocupa com a capacidade do governo em dar mais 

previsibilidade para o ambiente econômico. “O governo 

tem uma forma de atuação que aumenta essa incerteza”, 

reconhece. Mas elogiou, por outro lado, a negociação 

final para aprovação do Orçamento de 2021 “sem causar 

uma ruptura precoce com a base política”, como afirmou à 

Conjuntura Econômica.

Capa | Contas Públicas
34 Dilema fiscal 

Abril ficou marcado no calendário 

dos brasileiros como um duro 

teste de resistência. Para a 

sociedade, resistência a uma 

pandemia que nesse mês 

provocou o maior número de 

mortes desde que desembarcou 

no país, há pouco mais de um ano. Para o mercado, 

a expectativa de como o governo equacionaria o 

orçamento federal de 2021. A solução, na opinião de 

especialistas, não apagou os incêndios de curto prazo, 

tampouco colabora para o ajuste fiscal, que daqui em 

diante tende a ser mais desafiador, com o esgotamento 

da alternativa de corte em despesas discricionárias.

Comércio Exterior
54 O que o primeiro quadrimestre sinaliza  

para o comércio mundial?

A Organização Mundial do Comércio (OMC) estima que 

o volume do comércio mundial recuou 5,3% entre 2020 

e 2019 e irá crescer 8% em 2021. O aumento em 6,4% 

do PIB dos Estados Unidos e de 8,4% da China, segundo 

projeção do Fundo Monetário Internacional FMI, irá 

contribuir para a melhora do comércio mundial. As 

estimativas supõem que a pandemia estará controlada, 

pelo menos, nos países de alta renda e na maioria dos 

países de renda média alta. 

Observa-se que outros fatores também apontam para um 

cenário favorável no comércio mundial. O principal, foi a 

eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos.
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Todos os dias, invariavelmente, 

os meios de comunicação sem-

pre trazem notícias sobre a si-

tuação fiscal brasileira. Se num 

passado não muito distante o 

assunto não era encarado como uma questão crucial 

para a maioria da sociedade, hoje temos uma legião 

de pessoas que fala sobre o assunto. Até mesmo aque-

las que não têm conhecimento mais profundo sobre 

esse espinhoso tema, se aventuram a tecer opiniões e 

análises sobre a debilidade das nossas contas públicas. 

Hoje, o déficit fiscal, o engessamento do orçamento, 

com mais de 90% das verbas já comprometidas – ca-

rimbadas no jargão mais popular –, o déficit primário, 

que é o resultado das contas do governo central, entre 

outros termos, tornaram-se quase corriqueiros para 

boa parte da sociedade.

Não é fácil reformar/arrumar as finanças públicas, 

dado o grande número de interesses envolvidos – qual-

quer mudança vai penalizar alguém –, e as carências 

da sociedade brasileira, extremamente desigual.

Este é o foco central da edição deste mês de Conjun-

tura Econômica, abordado em três frentes: na Carta 

do IBRE, na matéria de capa e na entrevista com Man-

sueto Almeida, ex-secretário do Tesouro e economista-

chefe do BTG Pactual.

A Carta do IBRE se debruça sobre essa questão, le-

vantando um ponto de grande importância, já que ha-

veria uma dicotomia nesse senso de responsabilidade 

fiscal: “a seriedade com a política de arrecadação e de 

gastos do setor público se manifesta na esfera macroe-

conômica, mas não ainda na microeconômica”.

Para Mansueto, se o braço de ferro entre o ritmo da 

vacinação e a evolução da pandemia for vencido por 

esta última, a tensão sobre o manejo fiscal aumentará 

e afetará definitivamente a esperança de aceleração da 

economia no segundo semestre. Mas não é só. Ele tam-

bém se preocupa com a capacidade do governo em dar 

mais previsibilidade para o ambiente econômico. “O 

governo tem uma forma de atuação que aumenta essa 

incerteza”, reconhece. 

E a editora Solange Monteiro traça os possíveis ce-

nários da delicada situação fiscal que atravessamos, 

agravada com a pandemia, ouvindo vários especialis-

tas no assunto.

#FiquemBem

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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Em um passado não muito distante, 
não havia no Brasil preocupação sig-
nificativa com a questão fiscal. Des-
de a segunda metade dos anos 90, 
no entanto, o tema da solidez das 
contas públicas vem gradativamente 
ganhando importância junto a for-
madores de opinião, sistema político 
e público em geral.

O fato de que o Brasil ainda não 
conquistou uma posição sustentavel-
mente confortável no financiamento 
das atividades do Estado não deveria 
ser confundido com descaso pelo as-
sunto. Reformar as finanças públicas 
é um penoso trabalho de longo prazo, 
no qual todos os interesses e carências 
de uma sociedade têm que ser equacio-
nados dentro de um orçamento finito. 
Não é um problema que se resolva de 
um dia para o outro, mesmo que haja 
disposição para tanto.

Nas últimas duas décadas, gran-
des avanços foram realizados em 
termos de consolidação fiscal: a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF), a 
renegociação da dívida dos estados, 
a realização de superávits primários 
por anos a fio na década passada, o 
teto de gastos, e três reformas da Pre-
vidência – sendo que a mais recente, 

de 2019, foi bastante drástica, num 
momento em que iniciativas desse 
tipo eram rejeitadas pelo eleitorado 
em diversos países mundo afora.

Mesmo o acirrado debate anual 
entre governo e oposição em torno do 
aumento real do salário mínimo (que 
indexa dezenas de milhões de benefí-
cios) foi substituído nos últimos anos 
por uma tácita aceitação de fazer ape-
nas o reajuste pela inflação passada. 
A recente guerra do orçamento, mes-
mo com todas as suas tentativas de 
contorno das regras, especialmente 
do teto, e a solução que desagradou 
aos mais puristas, nada mais foi do 
que um episódio de atores políticos e 
econômicos em conflito por causa da 
restrição fiscal. Algo impensável no 
Brasil de algumas décadas atrás. 

Por conta dessa mudança da percep-
ção sobre a importância do equilíbrio 
das contas públicas no Brasil, qual-
quer analista ou político na atualidade 
que trace um projeto econômico mais 
amplo para o país se sente obrigado 
a abordar os aspectos relativos à sus-
tentabilidade fiscal. Essa evolução de 
mentalidade indica que nos tornamos 
um país, na verdade, responsável em 
termos fiscais. A questão é como ca-

minhar dessa disposição para arrumar 
as finanças públicas para a conquista 
efetiva de um Estado estruturalmente 
solvente. Não é uma tarefa fácil.

De qualquer forma, a onda fisca-
lista que vem tomando o imaginário 
de número crescente dos formadores 
de opinião foi sensível ao momento 
crítico que vivemos por conta da pan-
demia. Houve o entendimento de que 
a liberação de recursos públicos seria 
fundamental para mitigar o impacto 
sanitário e humanitário do recrudes-
cimento da pandemia. Com isso, foi 
possível excetuar as despesas relativas 
à pandemia das “âncoras” fiscais ora 

O papel do Estado é 
imprescindível na saída 
da pandemia

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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colocar em risco a estabilidade fiscal 
macroeconômica se a desorganização 
microeconômica do orçamento não 
ajudará na agenda da retomada sus-
tentável da economia? 

Por esse ponto de vista, por maio-
res que sejam os problemas na emen-
da constitucional do teto de gastos, é 
difícil enxergar por que modificá-la. 
Certamente proposições com even-
tual respaldo político para substituir 
o teto no papel de nova âncora da 
solvência pública seriam aquelas que 
trariam espaço fiscal adicional. Con-

tudo, soa absurdo conceder aval para 
mais gastos públicos sem ter clareza 
do impacto de sua destinação.

Por outro lado, acreditando-se que 
o fim da pandemia não esteja distan-
te, impõe-se a questão do estado do 
mercado de trabalho. É importante 
lembrar que, em 2019, após a apro-
vação de uma reforma da Previdên-
cia ousada em termos de redução de 
despesas públicas ao longo dos anos 
subsequentes, a resposta da econo-
mia foi pífia. Em seguida à recessão 

em vigor, sem que o mercado “punis-
se” o déficit primário de 10% do PIB 
(governo central) e o salto de 14,5 
pontos porcentuais na dívida públi-
ca em 2020. É importante notar que 
essa tolerância está baseada no fato 
de ser quase consensual que o esforço 
de consolidação fiscal tem que conti-
nuar e que os gastos excepcionais de 
2020 (e a sobra para 2021) são, por-
tanto, acidentes de percurso.

Existe, contudo, uma dicotomia 
nesse senso de responsabilidade fis-
cal do qual esta Carta alega estar 
hoje imbuída a sociedade brasileira: 
a seriedade com a política de arreca-
dação e de gastos do setor público se 
manifesta na esfera macroeconômica, 
mas não ainda na microeconômica. 

Essa característica fica clara no 
conflituoso processo de aprovação 
do Orçamento de 2021, que domi-
nou o noticiário econômico recente-
mente. Tudo foi prometido, alegado 
e acordado tendo em vista respeitar o 
teto de gastos e outras regras sobre li-
mites fiscais. Pouco ou quase nada se 
debateu sobre a natureza específica e 
a qualidade dos gastos que se progra-
maram ou se cortaram para chegar ao 
acordo final, que permitiu a sanção 
presidencial da peça orçamentária. O 
protagonismo do teto de gastos nesse 
processo salta aos olhos. Os critérios 
utilizados para “equilibrar as contas” 
parecem bem pouco relevantes, desde 
que levem ao cumprimento do teto e 
outros limites. 

Naturalmente, dada a débil institu-
cionalidade existente para organizar 
racionalmente as despesas orçamen-
tárias, dá para entender que alguns 
agentes econômicos tendam a ser 
mais conservadores quando o assun-
to é âncora fiscal. A questão pode ser 
conduzida da seguinte forma: por que 

Onda fiscalista que vem 

tomando o imaginário 

dos formadores de 

opinião foi sensível ao 

momento crítico que 

vivemos por conta  

da pandemia

de 2015/16, e de um crescimento trô-
pego de 2017 a 2019, as projeções 
eram de crescimento não muito su-
perior a 2% para o PIB em 2020. O 
desemprego iria melhorar lentamente 
no decorrer dos meses, mas ainda fe-
charia em duas casas decimais. E esse 
cenário pouco animador da atividade 
ocorria com a dívida bruta estabiliza-
da e inferior a 80% do PIB. 

Pós-pandemia, tudo piorou, claro. 
O setor privado precisará de algum 
tempo para se reorganizar. Se os em-
pregos não voltarem, será o caos so-
cial. É inconcebível se trabalhar com 
um cenário de lenta melhora do mer-
cado de trabalho. Nesse contexto, 
parece inevitável a atuação do Estado 
para impulsionar a atividade econô-
mica. Por isso, é fundamental que o 
Poder Executivo tome a frente na pro-
posição de investimentos produtivos.

O leitor terá notado que partimos 
da constatação da pobreza microeco-
nômica do orçamento para a recomen-
dação de um papel mais ativo do setor 
público como propulsor da retomada 
pós-pandemia. À primeira vista, pode 
parecer contraditório, mas, na verda-
de, é aí que reside o fulcro da mensa-
gem que esta Carta gostaria de passar.

Como observa Nelson Barbo-
sa, pesquisador associado do FGV 
IBRE, o espaço fiscal sempre exis-
te, mas obviamente pode ser maior 
ou menor dependendo das circuns-
tâncias macroeconômicas. Ele nota 
que, com toda a crescente restrição 
imposta pelo teto nos últimos anos, 
o governo Bolsonaro encontrou es-
paço para destinar mais recursos às 
Forças Armadas e, agora, para aten-
der a um volume ineditamente gran-
de de emendas parlamentares.

Nas palavras do economista, 
“cada país tem o keynesianismo que 
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inteira de alunos teve perda significa-
tiva no aprendizado compatível com 
a respectiva faixa etária. Como no 
caso da saúde, um programa para re-
por essa lacuna pode exigir gastos em 
pessoal, custeio e até investimento.

Existe também enorme quantida-
de de empresas, especialmente micro 
e pequenas no setor de serviços, que 
sobreviveram, mas em situação fi-
nanceira extremamente precária, e 
que precisarão de algum apoio sob 
pena de quebrarem e aprofundarem 
ainda mais a recessão e o desempre-

go. Um imenso contingente de tra-
balhadores desempregados também 
precisa de assistência, ainda mais se 
for considerado que alguns setores, 
como entretenimento e educação, 
podem ter sofrido mudanças perma-
nentes em termos da dicotomia entre 
trabalho presencial e remoto. Dessa 
forma, programas maciços de retrei-
namento ou de emprego temporário 
podem ser úteis e necessários. 

Apresenta-se, portanto, um ex-
tenso cardápio de alternativas não 

excludentes para o direcionamento 
de um esforço de investimento, es-
tímulo e orientação governamen-
tal na saída da crise da Covid-19. 
Apesar disso, como nota Barbosa, o 
projeto orçamentário de 2022 não 
menciona a pandemia. O que ele 
considera um equívoco, não só em 
relação à reconstrução econômica, 
mas também diante da possibilidade 
de novo recrudescimento da pande-
mia. “É compreensível que se torça 
pelo melhor, mas simultaneamente 
é preciso se preparar para o pior”, 
observa o economista. 

Nada disso significa dizer que há 
espaço fiscal ilimitado, ou que este 
seja o mesmo para qualquer país. A 
ideia é que é inaceitável desperdiçar o 
espaço fiscal que houver, diante do de-
safio de relançar uma economia e um 
mercado de trabalho devastados por 
um evento brutal como a pandemia. 
E esse risco deriva justamente do tabu 
criado em torno do papel propulsor 
e orientador do Estado na economia, 
em função das reais fragilidades fiscais 
do Brasil. O ponto, portanto, não é 
negá-las, porque a escolha não é entre 
fazer nada ou tudo. O fundamental 
é mobilizar todas as forças possíveis, 
com papel decisivo para o Estado, 
mas num enfoque realista, para que 
a economia possa voltar a crescer de-
centemente e os brasileiros consigam 
encontrar empregos. Inclusive para a 
solvência fiscal, a retomada do cresci-
mento é imprescindível. 

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.

Na visão de Nelson 

Barbosa, portanto, a 

deficiência do orçamento 

público deriva em boa 

parte da omissão do 

Executivo em dar  

as cartas

escolhe”. Assim, a China estimula a 
economia com gastos em infraestru-
tura, os Estados Unidos tradicional-
mente usaram as despesas militares 
para o mesmo fim e, no Brasil, du-
rante os governos de Lula e Dilma, 
transferências de renda, via progra-
mas sociais e previdenciários, exer-
ceram efeito semelhante.

Mais recentemente, o espaço fiscal 
brasileiro foi pulverizado em emendas 
parlamentares que, independentemen-
te do mérito individual de cada uma, 
não constituem um plano de investi-
mento público consistente com poder 
para impulsionar a economia e orien-
tar e estimular o investimento priva-
do. Na visão de Barbosa, portanto, a 
deficiência microeconômica do orça-
mento público deriva em boa parte 
da omissão do Executivo em dar as 
cartas. E essa omissão, por sua vez, é 
efeito colateral da ideia de que a única 
função do Estado é criar o arcabouço 
institucional adequado para que o se-
tor privado lidere a retomada.

O pesquisador observa que os pa-
íses na saída da pandemia, embora 
não tenham que lidar com a des-
truição física de ativo fixo, em vá-
rios aspectos se veem numa situação 
semelhante à reconstrução nacional 
na esteira de guerras. Trata-se de um 
momento no qual não pode faltar o 
protagonismo do Estado. A lista de 
tarefas para a qual é preciso canali-
zar esforços é extensa.

Há, por exemplo, enorme acú-
mulo de procedimentos médicos não 
realizados no devido momento, por 
causa do desvio de recursos humanos 
e materiais para o enfrentamento da 
Covid-19. Colocar em dia o sistema 
de saúde pode exigir investimentos e 
maior despesa com pessoal no setor 
médico. Na educação, uma geração 



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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A estabilização da economia promovi-
da pelo Plano Real foi incompleta. Os 
juros permaneceram muito elevados.

O mais estranho é que, apesar dos 
juros reais elevados, a inflação não 
ficava sistematicamente abaixo da 
meta inflacionária. Pelo contrário, 
os desvios da meta foram em geral 
para cima e não para baixo.

Não tem fundamento o temor de 
vários analistas de que haja captura 
do órgão regulador, no caso o Ban-
co Central, pelos interesses da Faria 
Lima, ao menos na fixação da taxa 
básica de juros, a Selic.

Ou seja, o fato estranho era que, 
mesmo após o Plano Real, a taxa de 
juros neutra era muito elevada. A 
taxa neutra é aquela que mantém a 
economia crescendo no seu poten-
cial, com salários subindo conjunta-
mente com a produtividade do tra-
balho e inflação na meta.

Mais recentemente os juros caí-
ram. Falta uma compreensão dos fa-
tores que explicavam os juros eleva-
dos, bem como é necessário entender 
os motivos da queda.

Em trabalho com meu colega do 
FGV IBRE, Bráulio Borges, estima-
mos, para a economia brasileira, uma 
curva de oferta e demanda agregadas, 
conhecida nos livros-textos como 
curva IS (“I”para investimento e “S” 
para saving, poupança em inglês).1 

O juro neutro é a taxa de juros que 
equilibra a oferta com a demanda; 
em linguagem técnica, é a taxa de ju-
ros que anula o hiato de recursos.

Com a estimativa do juro neutro, 
conseguimos produzir uma radio-
grafia dos juros elevados e os fatores 
que condicionaram a queda.

Às vezes há um mesmo sintoma 
que perdura por muito tempo. A difi-
culdade maior ocorre quando a doen-
ça muda, mas o sintoma permanece. 
Nossa tendência – e, em geral, está 
certa – é considerar que, para um mes-
mo sintoma, deve haver uma mesma 
doença. E se a doença muda e o sin-
toma não? Aí é necessário um dr. Gre-
gory House para matar a charada.

Com os juros brasileiros ocorreu 
algo parecido. O sintoma era o mes-
mo –  juros reais elevados –, mas a 
doença mudou de natureza.

Antes de continuar é necessária 
uma ressalva muito importante. Em 
macroeconomia é muito difícil iden-
tificar causalidade de uma variável 
sobre outra. O que identificamos é 
correlação. Às vezes identificamos 
correlação com defasagem temporal. 
Nesse caso dizemos que a variável 
que antecede causa a variável que 
segue. Trata-se de uma noção muito 
fraca de causalidade pois pode haver 
uma terceira variável não observada 
que cause as outras duas.

Uma característica de nossa esti-
mativa é que a nossa equação de de-
manda agregada considera que o Bra-
sil é uma pequena economia aberta: o 
custo do capital é dado pela taxa de 
juros internacional somada ao risco 
país. Nossas estimativas sugerem que 
o risco país é bem descrito pelo EMBI 
Brasil, que é o spread pago por títulos 
de dívida soberana brasileira em rela-
ção a papéis de mesmas característi-
cas do Tesouro americano.

Segundo a nossa estimativa, o juro 
neutro tem dois componentes: o juro 
neutro estrutural e o componente cí-
clico. O componente cíclico do juro 
neutro tende a ser nulo em horizontes 
muito longos. O juro neutro estru-
tural é dado por três fatores: o juro 
internacional de curto prazo, o risco 
país, medido pelo EMBI, e a taxa de 
crescimento da produtividade do tra-
balho. A elevação da taxa de cresci-
mento da produtividade indica que 
o futuro será melhor e, portanto, as 
pessoas estão dispostas a tomar mais 
crédito, o que eleva o juro neutro.

A figura apresenta a queda da taxa 
de juros neutra entre 2001 e 2019. 
Em preto, o juro neutro. As diver-
sas faixas coloridas representam os 
componentes do juro neutro. Em 
vermelho, o componente estrutural 
do juro neutro. Em amarelo, azul e 
verde, os componentes cíclicos.

Juros no Brasil: um mesmo 
sintoma para duas doenças

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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Há três claros momento da forma-
ção do juro no Brasil nas últimas duas 
décadas. De 2001 até 2007 aproxima-
damente, o componente estrutural do 
juro neutro cai muito, depois de forte 
alta inicial. De 11% em 2001 sobe 
para pouco menos de 20% em 2003 
e cai, em seguida, até 5% em 2008. O 
fator mais importante para a queda do 
componente estrutural do juro neutro 
foi o recuo do risco país. Após chegar 
a responder por 16 pontos percentuais 
no 2o trimestre de 2004, o peso do ris-
co país na formação do juro caiu para 
1,4 p.p. no 2o trimestre de 2009.

As causas principais da queda do 
risco foram a eliminação da dívida 
pública atrelada ao câmbio e a forte 
acumulação de reservas. O setor pú-
blico deixou de ter passivos em dóla-
res e passou a ter ativos dolarizados: 
a desvalorização do câmbio passou 
a melhorar a posição patrimonial do 

setor público, quebrando o círculo 
vicioso que vigorava anteriormente.

Quando o componente estrutural 
do juro neutro caiu, o juro continuou 
elevado – lembra do sintoma que se 
mantinha com a doença mudando? 
–, pois a atividade econômica inter-
nacional pressionou muito. O ciclo 
internacional, de uma posição de 
neutralidade no final de 2004, adi-
cionou 6,5 pontos percentuais ao 
juro neutro no início de 2008. O 
excesso de demanda dos países da 
OCDE adicionou sozinho 4,2 p.p.

Quando o ciclo internacional se 
inverteu, com a crise do subprime 
no final de 2008, o componente cí-
clico dado pela política fiscal e para-
fiscal interna elevou-se. Em meados 
de 2010, a política fiscal e parafiscal 
adicionou 7,4 p.p. no juro neutro e, 
no 3o trimestre de 2013, adicionou 
6,2 p.p. 

Nosso exercício sugere que, se a 
política fiscal e parafiscal tivesse sido 
mais contracionista em 2010 e em 
2012-2014, nós poderíamos ter feito 
a transição para juros baixos ainda 
no primeiro mandato de Dilma.

No final de 2019, nossas estimati-
vas sugeriam juro neutro na casa de 
2%, com juro estrutural em torno de 
4% e o componente do ciclo interna-
cional com -2%.

Se os estímulos fiscais por conta 
da saída da economia mundial da 
crise produzida pela pandemia rever-
terem o ciclo internacional, teremos 
surpresa altista no juro neutro, o que 
pesará sobre a rolagem da dívida in-
terna brasileira. 

1O trabalho pode ser acessado em: <https://
blogdoibre.fgv.br/sites/blogdoibre.fgv.br/
f i les/u52/wp_fgv_ibre_juro_equil ibr io_
borgespessoa_abr21_0.pdf>.

Fonte: FGV IBRE. Elaboração própria.
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Conjuntura Econômica — Como 

avalia a conjuntura do último mês, de 

instalação de CPI, tensão com o deba-

te em torno do orçamento e de gas-

tos relacionados à pandemia, perda 

de confiança dos atores econômicos, 

volta da inflação e desemprego alto?

Uma coisa interessante é que, apesar 
de o ano passado ter sido tão ruim em 
termos de pandemia, e mais um ano 
de queda de PIB, no início deste ano 
estávamos em um ritmo de recupera-
ção muito forte. Tivemos que revisar 
para melhor os números do primeiro 
trimestre, porque janeiro e fevereiro 
vieram um pouco melhores do que o 
esperado. No segundo tri, entretan-
to, esperamos uma queda mais forte 
de PIB, algo perto de 1%. Mas, sob 
a hipótese de que o cronograma de 

Mansueto Almeida se diz preocupado com os próximos meses. Para ele, se o braço de 

ferro entre o ritmo da vacinação e a evolução da pandemia for vencido por este últi-

mo, a tensão sobre o manejo fiscal aumentará e afetará definitivamente a esperança 

de aceleração da economia no segundo semestre. Mas não é só. O titular da Secreta-

ria do Tesouro Nacional de abril de 2018 a julho de 2020 também se preocupa com 

a capacidade do governo em dar mais previsibilidade para o ambiente econômico. 

“O governo tem uma forma de atuação que aumenta essa incerteza”, reconhece. Mas 

elogiou, por outro lado, a negociação final para aprovação do Orçamento de 2021 

“sem causar uma ruptura precoce com a base política”, como afirmou à Conjuntura 

Econômica em videoconferência da qual participou de sua nova base, na capital pau-

lista. Nessa conversa, Almeida ainda defendeu o teto de gastos apontando que, gra-

ças a ele, o governo Bolsonaro deverá ser o primeiro desde 1988 a reduzir a despesa 

primária como proporção do PIB. “O problema é que só cumprir o teto já não é mais 

suficiente. É preciso recuperar arrecadação perdida”, diz

Mansueto Almeida
Economista-chefe do BTG Pactual

Foto: Divulgação

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Não existe governo 
forte, nem regra 
fiscal estável, sem 
base política”
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equacionar esse problema fiscal que 
a gente ainda tem no Brasil. 

Nesse sentido, reformas são mui-
to importantes. Eu diria que a mais 
importante, após a Previdência, é a 
tributária, mas sou muito cético de 
nossa capacidade de aprová-la até o 
fim deste governo. Não temos uma 
proposta consensual, então ainda há 
um trabalho enorme para se convergir 
a um só texto que seja aprovado no 
Congresso. E dado o espaço curto de 
tempo que temos para reformas neste 
governo, já que 2022 é ano eleitoral, 

acho difícil aprovar alguma mudança 
que envolva emenda constitucional. 
Se avançássemos na reforma adminis-
trativa, na privatização da Eletrobras 
e no compromisso firme do governo 
de manutenção das regras fiscais, acho 
que terminaríamos este governo com 
um cenário de recuperação econômi-
ca, nada muito forte, mas que possi-
bilitaria ao país crescer 2,5% no ano 
seguinte. O desemprego ainda vai fi-

vacinação ande, esperamos entrar no 
segundo semestre com a economia se 
recuperando, conseguindo um cresci-
mento de 3% a 3,2% este ano. Um 
resultado que significa, na verdade, 
comer um pouco do efeito estatístico, 
pois se a economia tivesse ficado es-
tagnada ao longo de 2021, teríamos 
um crescimento de 3,6% ou 3,7%. 

Dito isso, o fundamental agora é 
olhar para o que vai acontecer ao lon-
go dos próximos 3 meses, observar o 
que prevalecerá: um aumento do ritmo 
de vacinação, ou a evolução de novos 
casos e mortes com a redução de medi-
das de distanciamento social. Um bom 
resultado será importante para a recu-
peração da economia e também para o 
fiscal, porque todos os programas que 
o governo sinalizou até agora vão mais 
ou menos até o meio do ano. Então, se 
a gente chegar em junho com números 
ainda muito ruins, poderá haver uma 
pressão para gastos adicionais no se-
gundo semestre. Isso significa um bu-
raco fiscal maior, dívida maior, e incer-
teza quanto ao ritmo de recuperação 
da economia, o que pode afetar ainda 
mais o crescimento deste ano. 

Depois de tanto tempo com res-
trição de mobilidade, as pessoas pa-
recem estar dispostas a consumir, o 
que pode nos surpreender positiva-
mente. Como estamos saindo de um 
ano de queda de PIB, no curto prazo 
temos espaço para crescer. Mas, para 
que essa recuperação seja saudável, é 
fundamental que venha acompanha-
da de aumento de investimento. E 
para que isso aconteça precisaremos 
de um pouco mais de previsibilidade, 
que foi algo que não tivemos no pri-
meiro trimestre deste ano. Isso signi-
fica ter um mínimo de compromisso 
de que o governo vai continuar res-
peitando as regras fiscais, e tentando 

car alto, porque a gente teve um con-
tingente muito grande que saiu da for-
ça de trabalho em 2020, cerca de 10 
milhões – o que não aconteceu na crise 
de 2015/16. Mesmo com a recupera-
ção que houve, há 8 milhões que ainda 
não voltaram a buscar emprego. En-
tão teremos um longo caminho para 
reintegrar essas pessoas no mercado 
de trabalho, e a taxa de desemprego 
deve passar um bom tempo alta.

No campo da inflação, tivemos 
uma surpresa negativa no primeiro 
trimestre, de um forte aumento de 
commodities com desvalorização do 
real. Vale lembrar que, até março, o 
real estava entre as duas principais 
moedas do mundo que mais perde-
ram valor. Isso é muito distante dos 
fundamentos da economia, porque 
este ano teremos superávit em conta-
corrente, e contamos com grande vo-
lume de reservas internacionais. Em-
bora o capital estrangeiro não esteja 
entrando muito forte, ele também 
não está saindo, e o investimento di-
reto externo projetado está na casa 
de R$ 55 bilhões. Então, não havia 
motivo para o dólar chegar a R$ 5,80 
como aconteceu no primeiro tri. E 
isso impactou fortemente o preço dos 
combustíveis e a inflação. O que, por 
sua vez, acelerou o processo de nor-
malização da política monetária do 
BC, mas mesmo assim possivelmente 
fecharemos o ano com a inflação na 
casa de 5%, ou um pouco mais.

Mas o que mais trouxe risco este 
ano foi a dúvida se o governo iria 
cumprir as regras fiscais. A desva-
lorização da taxa de câmbio refletiu 
muito uma situação de risco perce-
bida pelo mercado pela forma com 
que ocorreu a troca do presidente da 
Petrobras, pelo debate na votação de 
projetos importantes no Congresso. 

“A reforma mais 

importante, após a da 

Previdência, é a tributária, 

mas sou cético em  

nossa capacidade de  

aprová-la até o fim  

deste governo”
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Mas agora, depois dessa confusão 
do orçamento, espero que não se co-
loque mais barulho do que já se co-
locou e que causou tanta incerteza, 
impactando preço de ativo, inflação 
e também a atividade. 

Sua estimativa é condicionada a que 

não haja surpresas no horizonte. Até 

agora, entretanto, o que menos te-

mos visto é previsibilidade...

De fato, surpresas ocorrem todo 
dia. O governo tem uma forma de 
atuação que aumenta essa incerteza. 
Mas, do segundo semestre de 2020 
para cá, ele conseguiu construir uma 
base política – e estamos falando de 
um governo que há um ano não ti-
nha base política alguma. Elegeram-
se presidentes da Câmara e do Sena-
do que se dizem aliados do governo 
na pauta de reformas. Apesar disso 
tudo, o governo demonstrou imen-
sa dificuldade em conversar com sua 
base política, o que causou incerte-
za no mercado. Foi o que aconteceu 
no episódio do orçamento, em que 
passamos 30 dias sem saber como 
aquilo seria resolvido, com câmbio 
desvalorizado e a curva de juros 
subindo. Ter um cenário de recupe-
ração, com os fundamentos influen-
ciando o câmbio muito mais do que 
os riscos, vai depender dos sinais que 
virão de Brasília e da pandemia, o 
que também está ligado um pouco a 
Brasília. Novamente: se a gente con-
tinuar com um número de mortes e 
de casos grande, daqui a 2 meses o 
governo sofrerá pressão para reno-
var programas, e isso não está na 
conta. O que está na conta é o que 
já foi divulgado. Isso é um fator de 
incerteza e pode impactar a expecta-
tiva de recuperação. 

Não diria que estou otimista. Mas 
temos chance de que se voltem os 
sinais de dinamismo observados em 
janeiro e fevereiro, e de ter um segun-
do semestre muito melhor, com a eco-
nomia se recuperando e as empresas 
se preparando para levantar capital e 
investir. Isso agora parou um pouco, 
teremos que observar se vai voltar.

Em recente entrevista ao Blog da 

Conjuntura Econômica (https://

bit.ly/3vnO7He), o cientista político 

Octavio Amorim afirmou não con-

siderar a negociação do presidente 

com os demais partidos como for-

mação de uma coalizão, e que a li-

beração de um alto valor em emen-

das de relator foi “colocar o carro na 

frente dos bois”. O que, por sua vez, 

aumentará o custo de apoio legisla-

tivo. Isso o preocupa?

Posso dizer que, desde a Constitui-
ção de 1988, no Brasil, o governo 

constrói apoio de duas formas: le-
vando para dentro do governo parte 
de sua base política, e executando 
emendas, programas de interesse 
parlamentar. O problema que o go-
verno tem é um pouco de organizar 
a base. Olha o que foi o governo de 
Michel Temer. No último ano e meio 
de governo, seu índice de aprovação 
estava em torno de 10%. Era extre-
mamente frágil, mas conseguiu se ar-
ticular e obter vitórias no Congresso 
de forma muito eficiente, pois havia 
no Palácio do Planalto políticos tra-
dicionais fazendo a articulação. Que 
eram Eliseu Padilha, ministro-chefe 
da Casa Civil – que até tinha uma 
cadernetinha onde anotava todos os 
acordos – e Carlos Marun, ministro-
chefe da Secretaria de Governo. Eles 
eram experientes e, tal como Temer, 
sabiam conversar com o Centrão. 
Isso nunca foi muito o caso do go-
verno Bolsonaro. Então, diria que 
essas coisas são fundamentais: você 
precisa da execução de emendas, de 
trazer pessoas para participar do 
governo, mas também que do lado 
do governo haja os interlocutores 
corretos, com experiência de Con-
gresso, para fazer esse tipo de arti-
culação. Na reforma da Previdência 
do governo Bolsonaro, ainda não 
havia essa base política, mas havia 
um político muito experiente dentro 
do governo, Rogério Marinho, que 
era secretário Especial da Previdên-
cia (desde fevereiro de 2020, minis-
tro do Desenvolvimento Regional). 
Recentemente, o governo fez uma 
minirreforma ministerial que trouxe 
para dentro do Palácio do Planalto 
a deputada Flávia Arruda (PL-DF), 
que agora tentará fazer essa articu-
lação com o Centrão. Vamos ver se 
funcionará melhor.

“Ter um cenário de 

recuperação, com 

os fundamentos 

influenciando o câmbio 

muito mais do que os 

riscos, dependerá dos sinais 

de Brasília e da pandemia”
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parlamentares e, dado que foi pro-
metido, tem que cumprir. Fiquei bas-
tante satisfeito com a forma com que 
eles saíram da confusão, sem causar 
uma ruptura precoce, uma briga po-
lítica com a base. Se isso acontecesse, 
aí sim eu ficaria preocupado. Porque 
não existe governo forte, nem regra 
fiscal estável, quando o governo não 
tem base política. 

Escutei algumas críticas de que o 
governo tinha quebrado o teto. Isso é 
injusto. Porque o governo terá o or-
çamento mais apertado desde o ano 

em que o Tesouro começou a com-
putar o que é despesa discricionária, 
o que mostra que de fato não se está 
fazendo farra fiscal. E o governo 
conseguirá passar o ano com um or-
çamento tão curto, com despesa dis-
cricionária na casa de R$ 75 bilhões, 
sem contar emendas parlamentares? 
Acho que talvez consiga. Porque es-
tamos em um ano atípico. Grande 
parte da Esplanada dos Ministérios 

Como avalia o arranjo do governo 

para equacionar o fiscal – partindo 

da PEC Emergencial, que viabilizou 

o auxílio mas foi diferente da pro-

jetada no ano passado, o PLN que 

abriu espaço fora das regras fiscais 

para outros gastos relativos à pan-

demia, e o orçamento?

Na questão da PEC Emergencial há 
uma leitura mais positiva, e outra não 
tão positiva. O grupo que esperava 
que a PEC fosse dar garantia concreta 
de que o governo iria fazer ajuste fis-
cal nos próximos 4 ou 5 anos saiu de-
cepcionado. Considerou que foi uma 
luta grande para se entregar muito 
pouco. Por outro lado, há uma visão 
um pouco mais otimista, que é a que 
eu tenho, de que a PEC Emergencial 
ajudou muito os estados e municípios 
que querem fazer ajuste fiscal. Colo-
car na Constituição que o Tesouro 
Nacional não pode dar garantia a 
estados e municípios com situação 
fiscal ruim não evita decisões judi-
ciais para o governo dar empréstimo 
a esses entes, mas ao menos dificulta, 
por exemplo, que um juiz de primeira 
instância dê ganho de causa para um 
ente estado ou município que queira 
garantia da União sem ter condições 
fiscais para obtê-la. 

A PEC Emergencial foi aprovada 
rapidamente, em uma semana. Não 
resolve os problemas fiscais do Bra-
sil, mas ajuda estados e municípios, e 
aí vem a questão do orçamento. Foi 
um erro prometer emendas para o 
relator num orçamento que este ano 
é muito curto, em que o teto cresce 
R$ 31 bilhões e a despesa obrigató-
ria cresce ao menos o dobro. Então 
o governo entrou o ano já tendo que 
cortar um volume muito grande de 
despesa discricionária. Além disso, 
prometeu R$ 16 bilhões em emendas 

trabalhando em home office, viagens 
e diárias de funcionários públicos 
foram bastante reduzidas devido à 
pandemia. A gente não tem pressão, 
por exemplo, em demandas na Po-
lícia Federal para emissão de passa-
porte porque as pessoas estão sem 
poder viajar. Possivelmente no final 
do ano teremos aumento do saldo 
de restos a pagar, com certeza deve 
ocorrer atraso em alguns pagamen-
tos, como foi em 2003. No primeiro 
ano, o governo Lula aumentou meta 
de primário, acrescida de 0,5 ponto 
do PIB, não tinha espaço fiscal para 
entregar, e teve que atrasar despesa. 
Este ano possivelmente vai acontecer 
um pouco disso.

Hoje há um debate acalorado sobre 

a necessidade de reforma do atual 

conjunto de regras fiscais, com vá-

rias propostas. Qual sua posição so-

bre esse tema?  

Um primeiro ponto é que vejo muita 
gente criticar o teto de gastos. Se ob-
servar os parâmetros apresentados 
pelo governo para embasar a cons-
trução do projeto de leis orçamentá-
rias de 2022, lá ele aponta que no 
ano que vem haverá mais tranquili-
dade para cumprir a regra fiscal e a 
despesa primária deve ir para algo 
como 18,3%, 18,5% do PIB – menor 
do que a de 2018. Isso significa que 
o governo Bolsonaro será o primeiro 
governo brasileiro pós-Constituição 
de 1988 que, em 4 anos de manda-
to, reduzirá a despesa primária do 
governo federal como proporção do 
PIB. No governo Temer a despesa já 
tinha caído, mas não foi um gover-
no de ciclo completo. Para mim, isso 
mostra que o teto de gastos está sur-
tindo efeito.

“O governo Bolsonaro 

será o primeiro pós-

Constituição de 1988 que, 

em 4 anos de mandato, 

reduzirá a despesa primária 

do governo federal como 

proporção do PIB”
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Há quem ache que a regra tem que 
ser mudada, mas o problema é que 
só cumprir o teto de gastos já não é 
mais suficiente. Será preciso recuperar 
arrecadação perdida. Samuel Pessôa, 
pesquisador associado do FGV IBRE, 
estima que quando a economia voltar 
a crescer e o hiato for fechado, nos 
próximos dois ou três anos, o governo 
deve recuperar toda a arrecadação que 
perdeu e teríamos um ajuste fiscal de 
R$ 250 bilhões, o que reduz o tama-
nho do ajuste pendente. Sou um pou-
co desconfiado dessa conta, pois não 
sei se termos recuperação tão forte da 
receita. E, se não tivermos, o governo 
terá que ir atrás da arrecadação com 
mudanças nos regimes especiais de tri-
butação. Na PEC Emergencial aprova-
da tem um artigo que obriga o governo 
a enviar ao Congresso, ainda este ano, 
uma proposta de redução de renúncias 
tributárias. Acho que será importante. 

Ainda há espaço para cortes, visto o 

alto comprometimento orçamentá-

rio com despesas obrigatórias?

Dado que 94% do orçamento do Bra-
sil é carimbado, realmente não tem 
como se cortar rapidamente. Por isso 
o ajuste que se pensou com o teto de 
gastos era muito gradual. E, mesmo 
assim, o mercado aceitou. Lembrem-
se que a taxa de juros de curto pra-
zo há 5 anos, no início de 2016, era 
14,25%. Hoje está em 2,75%. Mes-
mo com a normalização, estamos fa-
lando de uma Selic que no final deste 
governo pode ficar em 6,5%. É menos 
da metade do que era há 51 anos. Na-
quele momento, era muito difícil uma 
empresa de porte médio ou grande 
fazer uma captação direta, pois tinha 
que concorrer com o governo. Não é 
mais o caso. Agora, muita gente pre-

fere comprar debêntures de uma em-
presa, que vai pagar um juro real de 
4% ao ano por dez anos, do que um 
título do governo. É um contexto de 
financiamento muito melhor para as 
empresas, e esse cenário de mercado 
de capitais e queda de juros decorreu 
de um ajuste fiscal que foi prometido 
para ser feito de forma gradual. 

Dá para controlar a despesa, mas 
mudando regras. Um bom exemplo 
é a Previdência, cujas despesas che-
garam a registrar crescimento real 
de 4% ao ano, com um crescimento 

real de 2,5% a 3% de novos bene-
ficiários, somado a um crescimento 
real adicional decorrente da política 
de valorização do mínimo. Hoje, o 
crescimento real do gasto com Pre-
vidência tem ficado abaixo de 2%. 
A reforma da Previdência reduziu 
rapidamente o gasto? Não. Mas ao 
mudar a dinâmica do crescimen-
to desse gasto, ela ajuda no ajuste 
fiscal. Tem agora o grande desafio 

que é a reforma administrativa e de 
despesa com pessoal. 

Este ano, o ministro Paulo Guedes 

chegou a declarar que a credibili-

dade junto aos mercados conquis-

tada pela adoção de contraparti-

das em medidas de apoio frente 

à pandemia – como a do congela-

mento de salários dos servidores 

públicos, que fez parte do pacote 

de ajuda aos estados –, agora seria 

dada pela reforma administrativa. 

Considera possível a aprovação de 

uma reforma administrativa con-

sistente este ano? Defende a in-

clusão de funcionários da ativa? E, 

ainda sobre essas medidas, como 

avalia a pressão por aumento de 

salários em 2022?

A questão do próximo ano independe 
da reforma administrativa. Porque, 
mesmo que a reforma administrati-
va que está colocada no Congresso 
avance, ela é para novos servidores. 
Acho que o governo vai ter que con-
versar, ver se consegue segurar mais 
um ano de aumento salarial. Veja, ti-
vemos queda de PIB em 2016, e em 
2017/18/19 o crescimento médio da 
economia brasileira foi de 1,5%, com 
aumento de desemprego. Em todo 
esse período, grande parte dos funcio-
nários públicos federais teve aumento 
acima da inflação, dado um reajuste 
salarial aprovado em 2016 que previa 
parcelas a serem implementadas até 
2019. Então, 2020 e 21 são 2 anos 
sem aumento salarial, depois de vá-
rios anos de aumento contínuo. Por 
isso, talvez o governo consiga segurar 
esse aumento por mais um ano. 

Vale lembrar que no programa 
de socorro aos estados de 2020 (Lei 
Complementar no 173), colocamos 

“Se Bolsonaro conceder 

aumento salarial em 2022, 

terá de implementá-lo no 

mesmo ano. E, se fizer 

isso, comerá espaço para 

recomposição da  

despesa discricionária”
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– eu ainda estava no governo –, um 
veto a aumentos salariais fora de 
mandato, seja de prefeito, gover-
nador ou presidente. Na época nin-
guém deu muita importância, mas é 
um ponto relevante. Em 2019, pri-
meiro ano do governo Bolsonaro, 
houve aumento salarial que tinha 
sido aprovado em 2016, como men-
cionei. Isso agora não pode mais 
acontecer. Se Bolsonaro decidir con-
ceder aumento salarial no próximo 
ano, ele terá de implementá-lo em 
2022. E, se fizer isso, comerá espa-
ço para a recomposição da despesa 
discricionária, que sabemos que está 
em um nível muito baixo este ano. É 
um dilema, vamos ver se o governo  
consegue segurar.

Quanto à possibilidade de apro-
vação de uma reforma adminis-
trativa, vai depender muito do es-
forço conjunto do governo com o 
Congresso. É uma reforma difícil. 
Temos declarações positivas dos 
presidentes da Câmara e do Senado 
a favor da reforma. Mas também 
é preciso um grande empenho do 
governo federal. Muita gente defen-
de que a reforma deveria incluir os 
servidores ativos, mas acho que se 
pelo menos conseguirmos aprovar 
para os novos já será um grande 
benefício. Teremos uma janela de 4, 
5 anos em que um número grande 
de funcionários públicos poderá se 
aposentar. Nesse período, precisare-
mos recompor a força de trabalho 
do governo federal, e seria bom que 
os concursos acontecessem já com 
regras novas. Talvez o melhor dos 
mundos fosse uma reforma incluin-
do novos e atuais. Dado, entretanto, 
que há uma restrição política muito 
grande, diria que se for aprovada 
para os novos já será um avanço.

Há defesas de que uma retomada 

econômica demandará injeção de 

recursos, o que significa gastar um 

pouco mais antes de voltar à rota de 

ajuste. Concorda com esse diagnós-

tico? Nesse contexto, seria inevitável 

um aumento de carga tributária?

Se o Brasil tomar a decisão de que 
quer fazer ajuste fiscal e aumentar o 
investimento, não tenho dúvida de 
que será necessário aumento de car-
ga tributária. Porque o cenário bási-
co hoje é de um país que terá déficit 
primário pelo menos pelos próximos 

3 ou 4 anos, com dívida crescendo 
em um patamar alto. Poucos países 
do mundo têm a mesma liberdade 
fiscal do governo dos Estados Uni-
dos. Em que sentido? De investido-
res que estão dispostos a comprar 
um título de 10 anos emitido pelo 
governo americano pagando juros 
inferiores à inflação. Um país que 
chega a essa condição, mesmo que 
não cresça, vê sua dívida cair. Não 

“No Brasil, se quisermos 

fazer ajuste fiscal 

aumentando investimento 

público ao mesmo  

tempo, teremos que 

aumentar muito a  

carga tributária” 

é o caso do Brasil, tampouco de ne-
nhum país emergente. 

Vamos pegar outro caso, da In-
glaterra. Eles disseram: tenho este 
programa para combater Covid-19, 
este outro programa para fomentar 
atividade econômica, mas a partir 
de 2022 teremos que, durante 3 a 4 
anos, subir impostos. Sucessivamen-
te, vão elevar a carga tributária da 
Inglaterra para o maior valor desde 
a década de 1960. Então, mesmo em 
um país rico como esse, o ministro 
da Fazenda já anunciou previamente 
que, a partir de 2022, terá que au-
mentar a carga tributária para con-
trolar a dívida. No Brasil, se quiser-
mos fazer ajuste fiscal aumentando 
investimento público ao mesmo tem-
po, teremos que aumentar muito a 
carga tributária. 

Tenho um pouco de receio dessa 
estratégia. Há muita oportunidade 
de aumentar investimento que virá 
se a gente conseguir dar uma maior 
segurança para o investidor. Tive-
mos leilões de aeroportos que foram 
um sucesso. Tem muito investimento 
para ocorrer em linhas de transmis-
são de energia, rodovias, que pode 
ser feito por meio de concessão. É 
claro que a gente precisa recuperar 
espaço para o investimento público. 
Dada nossa carga tributária, ele é 
muito pequeno: em torno de 2,5% 
do PIB, somando as esferas muni-
cipal, estadual e federal, para uma 
carga tributária de 33% do PIB. 
Mas para recuperar espaço para 
esse investimento a gente vai ter que 
aprofundar o ajuste fiscal e voltar 
a crescer. Quando voltarmos a cres-
cer, o ajuste fiscal ocorrerá mais rá-
pido. E eventualmente chegaremos 
a um ponto de discutir mais espaço 
para o investimento público.  
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O mundo passa por grandes trans-

formações na economia e na socie-

dade devido ao avanço da economia 

digital e da mudança na geopolítica 

mundial, com a posição que a China 

ocupa no cenário global. As expec-

tativas sobre o que temos pela frente 

apontam para a ampliação das dis-

paridades sociais e regionais e a ne-

cessidade de repensarmos o processo 

orçamentário e o modelo de gestão 

fiscal. Mas o assunto sequer é men-

cionado entre nós e passa ao largo 

das preocupações das autoridades 

econômicas do país.

A recente notícia veiculada pela 

revista The Economist (edição de 

20 de março de 2021), sobre a di-

vulgação pelo governo britânico de 

uma estratégia para reposicionar o 

país nesse novo mundo, após seu 

desligamento da União Europeia, é 

um exemplo a ser seguido por nós. 

Esse documento, intitulado “Glo-

bal Britain in a Competitive Age”, 

apresenta uma detalhada revisão 

das políticas de segurança, defesa e 

ajuda externa, considerada como a 

mais radical revisão desde o fim da 

Guerra Fria.

Ciência e tecnologia são os pi-

lares dessa estratégia que aspira o 

reconhecimento da Grã-Bretanha 

como um superpoder nesses campos 

em 2030. Para tanto, os investimen-

tos em pesquisa e desenvolvimento 

(R&D) deverão subir do nível atu-

al de 1,7% do PIB para 2,4% em 

2027, com o aporte de 15 bilhões 

de libras. Os investimentos nessa 

área deverão ter como foco intro-

duzir mudanças tecnológicas que 

concorram para a produtividade 

da economia e para a proteção do 

meio ambiente, com maior controle 

das mudanças climáticas e inova-

ções que contribuam para o apro-

veitamento da biodiversidade, sem 

agredir o meio ambiente. 

Nessa linha importa ressaltar o 

reconhecimento da importância de 

uma atuação proativa do Estado 

na economia para conduzir a im-

plementação dessa estratégia com 

Em busca do futuro

Fernando Rezende

Economista, consultor nas áreas de finanças públicas e política fiscal
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o aporte de recursos públicos, ado-

tando um perfil mais parecido com 

o de um Estado ativo e intervencio-

nista como o francês. 

O momento e a oportunidade
Não é a primeira vez que o Bra-

sil enfrenta uma crise de grandes 

proporções como a deste momen-

to, mas o desafio para nós é muito 

maior. É a primeira vez em que se 

dissemina na sociedade brasileira 

uma sensação de crescente inse-

gurança com respeito ao futuro e 

de desconfiança na capacidade do 

governo para liderar a saída da cri-

se. Os índices de desemprego não 

param de crescer e devolvem boa 

parte da população brasileira às 

condições de pobreza de onde acre-

ditavam haver saído para sempre. 

As alavancas do crescimento foram 

desmontadas e com elas diminuem 

as esperanças de que a saída da cri-

se será rápida. O desalento toma 

conta de grande parte do povo e re-

percute no ambiente político, que 

é sacudido pela falta de confiança 

na capacidade de as instituições 

vigentes encontrarem um caminho 

diferente para enfrentar os desafios 

do momento.

O enfraquecimento do Estado é 

o responsável pela situação. Crises 

passadas levaram as lideranças po-

líticas da época a tomar medidas 

para dotar o Estado de condições 

para restabelecer a ordem, recu-

perar a autoridade e liderar o pro-

cesso de retomada do crescimento. 

Isso não se vê nesse momento. O 

desequilíbrio e os conflitos entre os 

poderes do Estado são os elementos 

que debilitam sua capacidade de 

agir. Com frequência, o noticiário 

registra a interferência de um poder 

sobre o outro, ignorando o princí-

pio de autonomia dos poderes que 

rege a organização do moderno 

Estado democrático. Ao enfraque-

cimento do Executivo e o cresci-

mento espantoso da judicialização 

da despesa pública, se adiciona a 

anulação de medidas tomadas pelo 

Legislativo por decisões intempes-

tivas do Judiciário e a insegurança 

que tais ocorrências geram para 

empresários e consumidores. 

O lema inscrito na bandeira 

brasileira resume bem as respon-

sabilidades básicas de um Estado 

moderno: ordem e progresso. Man-

ter a ordem interna e a segurança 

externa para proporcionar as con-

dições essenciais ao progresso. Por 

seu turno, não há progresso sem 

ordem, sem estabilidade institucio-

nal e econômica e capacidade para 

tomar as medidas necessárias para 

impulsionar a economia e prover os 

serviços essenciais à população. 

A força do Estado se sustenta 

na confiança que ele inspira na 

população e isso depende de ele 

estar sempre à frente dos aconteci-

mentos. Isto é, ele precisa se ante-

cipar aos fatos para agir preventi-

vamente com vistas a amenizar os 

impactos de crises externas e atu-

ar proativamente para capitalizar 

os ganhos internos em momentos 

favoráveis. Para tanto, é necessá-

rio que as ações do Estado sejam 

pautadas por um planejamento de 

médio e longo prazos. Um planeja-

mento que oriente a formulação de 

estratégias, a formulação das po-

líticas púbicas e o estabelecimen-

to de metas a serem estabelecidas 

para cada caso.  

Qual é o caminho a seguir?
A primeira etapa de um percurso 

que visa à reconstrução do Estado 

é a que trata da reforma do pro-

cesso orçamentário. Ao longo das 

últimas décadas, a importância do 

orçamento público para o exercício 

das responsabilidades do Estado e a 

vitalidade da democracia foi solene-

mente ignorada. O orçamento dei-

xou de ser o principal instrumento 

para garantir o equilíbrio dos po-

deres para se transformar numa das 

próprias causas para a multiplica-

ção dos conflitos. A destruição do 

processo orçamentário acarretou 

a irrelevância do orçamento como 

instrumento fundamental para or-

ganizar as ações do Estado e criar 

As alavancas do 

crescimento foram 

desmontadas e com elas 

diminuem as esperanças 

de que a saída da grave 

crise que atravessamos 

será rápida
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as condições necessárias à eficiência 

e à eficácia das políticas públicas, 

com a consequente ineficiência da 

gestão e o desinteresse dos profis-

sionais mais qualificados para o 

exercício das funções burocráticas. 

Na ausência de estratégias assenta-

das num planejamento competente, 

o horizonte do orçamento foi ofus-

cado e o Estado abandonou uma 

ação proativa para acomodar-se a 

uma atitude reativa. 

Há 30 anos que o Brasil está 

aprisionado numa armadilha fiscal 

de baixo crescimento. Num am-

biente em que grandes transforma-

ções sacodem o mundo, é preciso 

reconhecer que não dá mais para 

empurrar o problema com a barri-

ga como fica mais do que evidente 

com as alterações promovidas pelo 

Congresso na proposta para o or-

çamento de 2021 encaminhada pelo 

Executivo, que já vêm sendo objeto 

de críticas por infringirem normas 

que foram introduzidas ao longo do 

tempo para não enfrentar a essência 

do problema. 

Qual foi a mudança que tem 

provocado essas críticas? A transfe-

rência de R$ 26,5 bilhões previstos 

para o pagamento das chamadas 

despesas obrigatórias referentes ao 

pagamento de benefícios previden-

ciários, abono salarial e seguro-

desemprego, para garantir a execu-

ção de emendas parlamentares ao 

orçamento federal, contornando 

a regra de ouro, as metas previs-

tas na LDO e abrindo espaço para 

a realização de um novo auxílio 

emergencial. O enfrentamento do 

problema é adiado, mas não é re-

solvido. Por trás desses remendos 

está a hipótese de que o problema 

fiscal será resolvido com a retoma-

da do crescimento econômico, mas 

isso é uma ilusão. 

O que há de equivocado nessas 

críticas? Afinal, as emendas parla-

mentares também são despesas obri-

gatórias, conforme o disposto em 

emendas constitucionais. O equívo-

co está no reconhecimento da natu-

reza da obrigação. Há duas espécies 

de obrigações no modelo de gestão 

das despesas públicas. Uma tra-

ta de direitos individuais previstos 

em leis que regulam os dispositivos 

constitucionais que tratam da maté-

ria. Esse grupo inclui os benefícios 

previdenciários, a remuneração dos 

servidores, e os benefícios assisten-

ciais aos mais pobres, como é o caso 

do Bolsa Família.

A outra espécie refere-se a obri-

gações de outra natureza, como os 

direitos coletivos dos cidadãos que 

dependem da provisão de serviços 

públicos para terem acesso a bens 

essenciais para uma existência digna 

e adquirirem condições para galgar a 

escada da ascensão social, a exemplo 

da educação, da saúde e das condi-

ções de moradia. Alguns desses di-

reitos têm previsão constitucional, 

como as vinculações constitucionais 

de receitas a gastos em saúde e edu-

cação, assim como a mencionada 

execução de emendas parlamenta-

res, mas o modelo de gestão fiscal 

adota procedimentos que permitem 

reconhecer o fato, mas adiar o paga-

mento, mediante recurso aos chama-

dos Restos a Pagar.1

Não dá mais para continuar es-

condendo o tamanho do problema. 

É preciso colocar em debate a refor-

ma do processo orçamentário para 

que o Brasil escape da armadilha 

fiscal do baixo crescimento e trate 

da construção de seu futuro. Isso 

requer a elaboração de um plano 

estratégico que abra espaço para a 

discussão do enorme desequilíbrio 

nas prioridades de alocação dos re-

cursos públicos. 

Esconder o problema por meio de 

artifícios é como condenar o Brasil a 

atravessar uma corda bamba numa 

forte ventania. Não vai dar certo. É 

preciso adotar um novo modelo de 

gestão fiscal no marco de um pro-

cesso de reforma orçamentária para 

que o Brasil caminhe em direção a 

um futuro ansiado pelas novas gera-

ções de brasileiros.  

1Convém mencionar que o estoque de “Restos 
a Pagar” para 2021 é de R$ 227,8 bilhões, acima 
do déficit primário de R$ 215,3 bilhões.

É preciso colocar em 

debate a reforma do 

processo orçamentário 

para que o Brasil escape 

da armadilha fiscal do 

baixo crescimento e 

construa seu futuro  
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O novo normal imposto pela pande-
mia está mudando também priorida-
des nas políticas públicas. A tributá-
ria, por exemplo, incorpora novas 
questões na sua agenda mundial. 
Como resposta a um forte e inevitá-
vel aumento das desigualdades, en-
trou na mesa de discussões a neces-
sidade de maior progressividade dos 
tributos, assunto que, até há pouco, 
ou não despertava maior atenção, 
ou até era combatido.

A concentração da renda e, so-
bretudo, do patrimônio, já vinham 
sendo detectadas como tendências 
nas economias mais avançadas, in-
clusive naquelas com políticas mais 
ativas de proteção social.1 Entre os 
novos consensos formados, inclu-
sive em organismos multilaterais, 
está o agravamento da desigualda-
de, em suas mais diferentes expres-
sões, como um dos impactos dife-
renciados na pandemia. Na esfera 
empresarial, as grandes corporações 
se fortalecem cada vez mais, sobre-
tudo aquelas com negócios digitais. 
No campo pessoal, as profissões 
mais qualificadas, especialmente 
mais habilitadas ao teletrabalho, in-
clusive em escala mundial, tendem 
a subir ainda mais na pirâmide da 

De fato, não apenas nas ciências 
médicas, também no da economia, 
em particular das finanças públicas, 
nunca se produziu tanto em tão pou-
co tempo, e não há nem tempo para 
se reconhecer ou se acusar o reposi-
cionamento intelectual e político.3 

Tributar mais e progressivamente a 
renda e o patrimônio entrou na pauta 
dos debates internacionais, sobretudo 
de organismos multilaterais e autori-
dades dos países ricos. Ao ponto de 
que até o imposto sobre grandes fortu-
nas, ignorado e vetado até há pouco, 
voltou a ser considerado – ainda que 
sem expectativa de maior arrecada-
ção. O mais singular é ver os próprios 
contribuintes cada vez mais ricos pe-
dindo para pagar mais impostos.4

Revisitar o imposto de renda pa-
rece se tornar aos poucos a gran-
de novidade nesse novo normal de 
políticas tributárias. Dentre muitas 
obras, essa prioridade é destacada e 
bem resumida por Steven Weisman e 
Anjali Bhatt, no estudo do PIIE “Re-
building the global economy”:5 

[…] Another common theme was 
advocacy of automatic stabilizers, 
i.e., budgetary spending and tax 
relief that self-activates at times 

Reforma do imposto de renda: 
novidades e dúvidas

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e pesquisador do CAPP/Universidade de Lisboa e GV Europa

renda, enquanto afundam boa parte 
daquelas menos qualificadas. 

Diante de novo cenário, uma 
resposta pública esperada é que os 
impostos possam ter um papel re-
distributivo, tributando proporcio-
nalmente mais os de maior renda e 
patrimônio. Começa a cair o dogma 
de que essa função redistributiva de-
veria ser deixada exclusivamente para 
a despesa pública, especialmente por 
meio dos programas sociais, de modo 
que os tributos poderiam ser lineares, 
alcançar a todos de forma mais pare-
cida, porque a diferenciação viria do 
outro lado do orçamento. As postu-
ras se invertem rápida e drasticamen-
te, de modo que bandeiras historica-
mente empunhadas mais pelos ditos 
socialistas, passam a ser defendidas 
pelos ditos liberais: preocupações que 
outrora deveriam assolar mais econo-
mias emergentes, passam a assustar 
economias avançadas. 

Não apenas no campo tributário, 
mas na agenda econômica e gover-
namental em geral,2 parece que não 
há muita preocupação em justificar 
uma mudança tão drástica de discur-
so, pois a emergência da pandemia 
impõe o pragmatismo de responder, 
rapidamente, aos novos desafios. 
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of future downturns. A future tax 
system should increase the burden 
on highest-income households 
and raise and reform the corpo-
rate income tax, while working 
with other high-income countries 
to prevent corporations from ex-
ploiting tax havens (p. 7).

Já estava posto e algo velho o desa-
fio da tributação dos negócios digitais, 
embora continue sem solução definiti-
va. Parece que as cartas já estão postas 
na mesa e as partes medem forças na 
direção de buscar um consenso, tan-
to para alcançar suas vendas, quanto 
seus lucros.6 Esta é uma agenda que 
gira mais em torno da OECD.7

Em 2021, o que surge como novo 
na mesa é a atenção para o esquecido 
imposto de renda. Surpreendeu a de-
claração norte-americana ao mundo 
de que poderia aceitar um patamar 
mínimo de imposto de renda corpora-
tivo em nível internacional, enquanto, 
internamente, se deve atender à anun-
ciada reversão da redução da alíquota 
do mesmo imposto sobre lucro. Pode 
não ser coincidência que o FMI lance 
um denso livro sobre revisão do im-
posto de renda das empresas, com o 
título: Corporate income taxes under 
pressure: Why reform is needed and 
how it could be designed, organizado 
por Ruud Mooij, Alexandre Klemm 
e Victoria Perry,8 inclusive investindo 
forte em seus debates e divulgação.9 
Não custa recordar que, há cerca de 3 
anos, mas sem muita repercussão na 
época, a direção do FMI já tinha fler-
tado com a ideia de que o imposto de 
renda corporativo precisaria ser har-
monizado internacionalmente.10

É curioso que a reforma do impos-
to de renda se torne repentinamente 
uma agenda das economias avança-

das no lugar do financiamento do 
Estado de bem-estar social, ancora-
do no emprego e na folha salarial. 
Esse pilar da tributação moderna, 
não resta dúvida, já foi fortemente 
abalado pelas tendências à automa-
ção e ao trabalho independente, an-
teriores à pandemia sanitária, mas 
agravadas por ela. Se a questão já 
estava identificada e posta, e se foi 
acentuada, as alternativas para seu 
equacionamento ainda estão longe 
de ser discutidas mais a fundo. Há 
mais de uma década alguns países 
promoveram a dita desoneração sa-
larial, mais pensando em melhorar a 
competitividade externa, e trocaram 
a contribuição por IVA.11 O Brasil 
inovou, tanto ao trocar setorialmen-
te por faturamento bruto, quanto ao 
discutir uma possível e generalizada 
nova mudança de base para a movi-
mentação financeira – hipótese que 
até começa a ser discutida marginal-
mente no resto do mundo.12 Talvez a 
enorme complexidade do problema 
e proporção do que se arrecada pro-
veniente da contribuição previdenci-

ária nas economias mais avançadas, 
sobretudo nas europeias,13 expli-
quem esse desafio ser reconhecido, 
embora não se torne central no de-
bate atual. 

Se a nova agenda mundial de dis-
cussão do imposto de renda deve 
girar em torno de sua incidência 
empresarial, o que tem a ver com 
a necessidade de buscar maior pro-
gressividade da tributação? Ainda 
que sejam analisados ou se tenha 
propostas de reformas isoladas, deve 
haver uma conexão entre reforma 
da tributação do consumo (sobretu-
do do IVA), da economia digital, da 
folha salarial e do emprego e, agora, 
dos lucros empresariais e dos ganhos 
dos rentistas.14

Uma hipótese seria a do prag-
matismo fazendário. Seria a de um 
reconhecimento implícito de que é 
muito difícil tributar a riqueza de 
um indivíduo, quando este pode 
fácil e rapidamente se mudar ou 
se estabelecer em qualquer par-
te do mundo, bem assim que seus 
ganhos e posses decorrem da pro-
priedade de negócios digitais que 
estão nas “nuvens” e, como tal, 
também podem ser ancorados em 
diferentes países ou cidades. Ainda 
que as empresas também possam se 
mover, parece que seja mais fácil ir 
atrás de seus negócios, que de al-
guma forma acabam por se conec-
tar com os consumidores de uma 
certa localidade, do que os donos 
dos respectivos negócios – ainda 
que eles digam, romanticamente, 
que gostariam de ser mais tribu-
tados, ou ainda que se tributem os 
mesmos robôs que criam e que os 
tornam cada vez mais ricos.15 No 
lugar do romantismo, a busca da 
eficiência na fiscalização. Os ga-

O Brasil inovou, tanto ao 

trocar setorialmente por 

faturamento bruto, quanto 

ao discutir uma possível 

e generalizada nova 

mudança de base para a 

movimentação financeira
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nhos de eficiência e de integração 
mundial das administrações tribu-
tárias (e há muito por avançarem 
na mesma digitalização que os con-
tribuintes já exploram mais firme e 
rapidamente) podem compensar os 
atrasos na reforma da política e da 
legislação tributária.16

Se for essa a lógica, de reformar o 
imposto de renda corporativo para 
alcançar ganhos na progressividade 
global do sistema tributário, há uma 
hipótese e caminho para a estraté-
gia que pautou a radical reforma 
do imposto de renda realizada no 
Brasil em 1995.17 A criação do real 
exigiu o fim da correção monetária 
do balanço das empresas, que esta-
va na origem da reforma anterior, 
nos anos 1960. Talvez até hoje não 
se tenha noção que, na época, se 
promoveu muito mais do que uma 
mudança pontual para desindexar 
a economia. Foi feita uma clara 
opção de que a tributação da ren-
da nacional passaria a concentrar a 
extração da arrecadação a partir do 
lucro gerado nas grandes empresas 
(do regime do lucro real), como re-
flexo do fim da correção do balanço 
e da adoção e crescente majoração 
de alíquota elevada em termos inter-
nacionais (consideradas as do IRPJ e 
da CSLL, mais alíquotas adicionais 
em cada um dos casos, sobre lucros 
crescentes e de alguns setores, sobre-
tudo o financeiro).18 Para compensar 
tal sobrecarga, as maiores inovações 
passaram pela criação dos regimes 
do juro do capital próprio19 e do 
simplificado para microempresa 
consolidando vários tributos fede-
rais (que depois foi expandido para 
abranger outros tributos, inclusive 
estaduais e municipais, e virou o 
Simples Nacional). Ao mesmo tem-

po se concedeu isenção no imposto 
de renda das pessoas físicas para 
os lucros e dividendos efetivamente 
recebidos.20 A arrecadação agrega-
da de IR/CSLL aumentou e muito 
depois da reforma; como mostra a 
figura 1 o aumento em 2 pontos do 
PIB em sua carga entre 1995 e 2020 
(mesmo sendo último ano afetado 
pela pandemia).

O pragmatismo arrecadatório 
aplicado à estruturação atual da 
tributação da renda se assemelha 
ao que se aplica na tributação do 
consumo – no qual se concentra a 
cobrança em poucas atividades e 
contribuintes pela substituição tri-
butária e dos regimes especiais. Ob-
viamente, era muito mais fácil fisca-
lizar, no caso das empresas (dados 
de 2018), cerca de 169 mil CNPJs 
inscritos no lucro real do que 883,2 
mil inscritos no lucro presumido e 
4,2 milhões inscritos no Simples, 
fora mais de 5 milhões no MEI. Na-

quele ano, os contribuintes do lucro 
real geraram cerca de 68,2% da ar-
recadação nacional do IRPJ/CSLL de 
R$ 314,3 bilhões. No mesmo ano de 
2018, cerca de 3,2 milhões de pesso-
as físicas declararam no IRPF anual 
receber lucros e dividendos, tendo 
respondido por 15,1% do IRPF de-
vido, que monta a apenas R$ 27,4 
bilhões (no ano de 2018).21

Uma atualização desse quadro, 
para março de 2021, reforça que 
mesmo a pandemia não interrom-
peu o processo de proliferação de 
novas empresas no país. Segundo 
painel publicado pelo Ministério da 
Economia,22 editado em março de 
2021: consideradas apenas as matri-
zes ativas, são apenas 43,8 mil so-
ciedades anônimas, 353 sociedades 
de economia mista e 262 empresas 
públicas, em meio a um universo 
impressionante de mais de 17,1 mi-
lhões de matrizes de empresas ativas 
no país (dos quais mais de 12,7 mi-
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lhões de MEI, 4 milhões de Ltda. e 
quase 1 milhão de Eireli). 

As citações de tantos números vi-
sam facilitar a resposta do que seja 
mais fácil acompanhar, fiscalizar e 
cobrar. Se o Brasil é dos raros paí-
ses que não tributam lucros e divi-
dendos individualmente,23 por outro 
lado, também é dos que aplicam as 
maiores alíquotas nominais sobre os 
lucros corporativos no mundo. Não 
ficou clara que a opção da política 
de tributação da renda seja privile-
giar a eficiência arrecadatória em de-
trimento de sua maior progressivida-
de.24 Uma prova inconteste é que, se 
nos últimos anos surgiram e cresce-
ram propostas para eliminar a isen-
ção no IRPF dos lucros e dividendos, 
não se conhecem estudos nessa dire-
ção da RFB e nunca o Executivo fe-
deral tomou iniciativa nessa direção 
junto ao Congresso Nacional. 

Quando instado a se manifestar 
por parlamentares sobre proposta, 
ao simular os ganhos de arrecadação 
com o fim da isenção no IRPF, consi-
derou “[...] hipóteses que a distribui-
ção de dividendos será menor do que 
a observada atualmente em 57%”.25 
Já alertou que se paga mais juros do 
capital próprio (sujeitos à retenção 
de 15% na fonte) a outras pessoas 
jurídicas do que a pessoas físicas, e 
como tal aqueles juros viram receitas 
submetidas à CSLL e ao IRPJ.26

É inegável que seria leviano e irres-
ponsável supor que se possa eliminar 
a desoneração do lucro e dividendo do 
IRPF e, ao mesmo tempo, não reduzir 
as alíquotas da CSLL e/ou do IRPJ – e 
não apenas no lucro real, como tam-
bém e proporcionalmente, as alíquotas 
àquelas vinculadas e exigidas nos regi-
mes do lucro presumido, do arbitrado 
e do Simples Nacional. Isto significa 

que aquela medida deve ser adotada 
no âmbito de uma reforma maior do 
imposto de renda, e que, no caso par-
ticular do Brasil, também remete à da 
contribuição previdenciária. 

Se a reforma tributária entrou na 
agenda de debate, é passada a hora 
de atentar para detalhes da forma 
peculiar de tributação da renda, 
ainda mais se for o caso de se avan-
çar na ideia de rever a isenção para 
lucros e dividendos. Isso é possível 
graças ao excelente esforço de trans-
parência realizado pela Receita Fe-
deral que passou a divulgar a conso-
lidação do IRPF cada vez com mais 
mais detalhes,27 sobre as rendas de-
claradas, os pagamentos e as dedu-
ções realizadas, bem assim os bens 
disponíveis, mas, que, infelizmente, 
não parecem ter encontrado eco dos 
analistas, pois são raros os estudos 
que esmiúçam tais dados – até por-

que os mais detalhados só passaram 
a ser divulgados pela RFB. 

Antes de tudo, é interessante veri-
ficar a alíquota efetiva do IRPF, apu-
rado para ano calendário de 2019 
considerando todos os rendimentos, 
ou seja, os tributáveis (como salários 
e aluguéis), os isentos (como lucros 
e renda de caderneta de poupança) 
e aqueles tributados exclusivamente 
na fonte (como décimo-terceiros e 
ganhos de capital). Considerando o 
imposto devido na declaração mais 
o retido exclusivamente na fonte, se 
calcula uma alíquota média geral de 
7,6% da soma daqueles rendimentos 
e, quanto apresentada por centil, há 
uma curva de clara progressividade 
do IRPF, conforme a figura 2. 

Não custa citar que o IRPJ e o 
IRPF estão vinculados e influencia-
dos pela aplicação da contribuição 
previdenciária dos empregadores. 

Figura 2 IRPF 2019: arrecadação efetiva por centil 
classificado pelo rendimento tributável  

(em % do rendimento total)

Fonte: RFB. Elaboração própria. 
Alíquota Efetiva é calculada pela razão entre o imposto devido na declaração mais o arbitrado como tendo sido retido exclusiva-
mente na fonte, e o rendimento total, somando tributáveis, isentos e tributado na fonte, acrescido deste próprio imposto. 
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Isto passa pela já conhecida trans-
formação de pessoa física e jurí-
dica, que embora seja tendência 
mundial, talvez não tenha um caso 
tão avançado quanto o brasileiro. 
Esse fenômeno não é corretamente 
compreendido e analisado porque 
se pega ao conceito equivocado da 
“pejotização”.28 Este ignora que 
menos decorre da opção das pesso-
as físicas e muito mais da imposi-
ção das pessoas jurídicas, dos em-
pregadores, que preferem contratar 
serviços no lugar de assinar carteira 
de trabalho ou de contratar autô-
nomos – que exigem igual contri-
buição previdenciária.29 Como esta 
se aplica com alíquotas das mais 
altas do mundo30 e sobre toda a fo-
lha salarial embora o empregado só 
contribua e se aposente até o salá-
rio de contribuição, na casa de sete 
salários mínimos, isto estimulou 
que a dita terceirização da mão de 
obra, que começou, como no resto 
do mundo, pelos serviços auxiliares 
e geralmente de mão de obra menos 
qualificada e menos remunerada, se 
generalizasse e alcançasse também 
o andar mais alto da pirâmide de 
renda, com dirigentes e também 
trabalhadores mais qualificados se 
organizando como pessoas jurídi-
cas – sobretudo no regime do lucro 
presumido, e menos no do Simples 
Nacional, porque a sua tabela para 
serviços implica tributação superior 
ao daquele regime facultativo. 

É importante ressaltar que tais 
rendimentos isentos passaram a ser 
apresentados separadamente desde o 
ano calendário 2016, dividindo entre 
aqueles oriundos de empresas optan-
tes do Simples (R$ 120,5 bilhões no 
ano calendário de 2019), e os lucros 
e dividendos recebidos das demais 

empresas (R$ 359 bilhões), fora o 
que foi tributado exclusivamente 
na fonte, a título de juros de capital 
próprio (R$ 16,4 bilhões) e partici-
pação nos resultados (R$ 33,2 bi-
lhões). Agregado ao que as próprias 
pessoas físicas declararam no ano 

passado, se chega à impressionante 
cifra de R$ 529 bilhões, equivalentes 
a 7,1% do PIB e a 27,7% do total de 
rendimentos tributáveis do país (ver 
figura 3). Muito dessa participação 
expressiva decorre de uma evolução 
muito mais favorável do que salários 

Rendas declaradas 2016 2017 2018 2019 

Em R$ milhões correntes 

Lucros e dividendos recebidos 269,41 280,56 327,91 359,15 

Rendimentos de sócio de ME ou 
optante pelo Simples, exceto pró-labore

80,86 89,68 104,08 120,51 

Retiradas isentas 350,27 370,24 431,99 479,66 

Juros sobre capital próprio 13,40 15,00 15,66 16,40 

Retiradas proprietários 363,67 385,24 447,65 496,06 

Participação nos lucros ou resultados 24,75 26,67 31,16 33,23 

 Lucros totais 388,42 411,91 478,81 529,29 

Em % do rendimento tributável

Lucros e dividendos recebidos 16,63 16,15 17,84 18,77 

Rendimentos de sócio de ME ou 
optante pelo Simples, exceto pró-labore

4,99 5,16 5,66 6,30 

Retiradas Isentas 21,62 21,31 23,50 25,07 

Juros sobre capital próprio 0,83 0,86 0,85 0,86 

Retiradas Proprietários 22,45 22,18 24,36 25,93 

Participação nos lucros ou resultados 1,53 1,54 1,70 1,74 

 Lucros Totais 23,98 23,71 26,05 27,67 

Em % do PIB

Lucros e dividendos recebidos 4,09 4,01 4,43 4,82 

Rendimentos de sócio de ME ou 
optante pelo Simples, exceto pró-labore

1,23 1,28 1,41 1,62 

Retiradas Isentas 5,32 5,29 5,83 6,44 

Juros sobre capital próprio 0,20 0,21 0,21 0,22 

Retiradas Proprietários 5,52 5,50 6,04 6,66 

Participação nos lucros ou resultados 0,38 0,38 0,42 0,45 

Lucros Totais 5,90 5,88 6,46 7,11 

Figura 3 IRPF – consolidação das declarações: 
lucros, dividendos e retiradas, isentas e tributadas 

exclusivamente na fonte – 2016-2019

Fontes: RFB e IBGE. Elaboração própria.
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e demais rendas submetidas à tabela 
progressiva, que cresceram apenas 
6% entre 2016 e 2019, contra 22% 
do conjunto de retiradas recebidas, 
das quais, aquelas oriundas do Sim-
ples, cresceram em 34%. 

Ainda que aqui agregada, a dis-
tribuição de lucros e dividendos 
por faixa de rendimentos do con-
tribuinte seja muito diferente con-
forme o tipo de rendimento antes 
citado. Como seria de esperar, há 
uma fortíssima concentração nas 
retiradas isentas, porém, ela é bem 
mais acentuada no caso do prove-
niente nas grandes empresas (irrele-
vantes para quem ganha até o teto 
de contribuição previdenciária) do 
que nas retiradas do Simples, ao se 
comparar ambas contra a soma dos 
rendimentos tributáveis declarados 
(vide figura 4).

Há muito mais por se conhecer, 
estudar e debater em torno da atual 
forma de tributação e arrecadação do 
IRPF antes de o reformar, pois o senso 
comum indica que um microempreen-
dedor e um microempresário levantam 
renda de uma forma muito diferente 
do que um acionista de uma grande 
corporação, ainda que, por conceito 
e mesmo por lei, ambos levantem a 
mesma forma de renda: o lucro (que, 
no caso das sociedades anônimas, é 
chamado de dividendo). Se a intenção 
é ser progressivo, é bom ter cuidado 
para não tratar a classe média cada 
vez mais dependente de retiradas de 
suas pequenas empresas como se fos-
sem os muito ricos, ou mesmo os mi-
lionários, cujos ganhos decorrem dos 
lucros oriundos das grandes empresas. 
É possível se afetar a própria organi-
zação e viabilidade dos pequenos ne-

gócios ao se confundir a característica 
muito diferenciada dentro desse mes-
mo conjunto de contribuintes sócios 
ou acionistas de empresas. 

Não custa recordar que, em eco-
nomias mais avançadas, é comum se 
tributar o lucro gerado nas empresas 
de menor porte na declaração de seus 
proprietários – ou seja, não entra 
como arrecadação de IRPJ e sim de 
IRPF, aí sim submetido à tabela pro-
gressiva. Isto é um modelo radical-
mente oposto ao brasileiro: nada se 
cobra de IRPJ e só se aplica o IRPF 
(progressivo). Antes de tudo, significa 
que não se pode comparar a distribui-
ção proporcional da receita do IRPJ e 
IRPF entre o Brasil e a OCDE, por-
que o IRPF será subestimado no nos-
so país e sobrestimado no bloco.31  

Não se pode esquecer que é facul-
tativa a adesão aos regimes facilita-

Fonte: RFB. Elaboração própria.
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dos, do lucro presumido e do Simples 
Nacional. No caso de a mudança 
implicar aumento da carga tributária 
no IRPF, talvez os sócios determinem 
uma migração de suas empresas para 
o regime do lucro real. Não é uma hi-
pótese a descartar quando se verifica 
que hoje a razão entre IRPJ/CSLL e 
a receita bruta do lucro presumido 
e do Simples Nacional estão muito 
acima da mesma razão apurada no 
regime do lucro real. A digitalização 
dos serviços contábeis já reduziu sen-
sivelmente os custos de se passar a 
escriturar e apresentar ao fisco todas 
as transações. Aliás, sem se reformar 
o IR no país, já se noticiou uma pos-
sível migração de contribuintes para 
o regime de lucro real – cuja alíquo-
ta efetiva é muito menor, na prática, 
que as aplicadas nos regimes do lucro 
presumido e do Simples.32 Além do já 
conhecido e inevitável fenômeno do 
incentivo à distribuição disfarçada 
de lucros (transferindo gastos pesso-
ais dos sócios para a empresa), pode 
haver estímulo para que se passe a 
acumular riqueza na pessoa jurídica e 
assim converter o contrato social em 
uma forma indireta de testamento, de 
modo a se atenuar ou mesmo evitar 
uma futura tributação da herança. 
Ao menos seria positivo se esse efeito 
colateral de se trocar a poupança da 

pessoa física pela jurídica fosse con-
vertido, direta ou indiretamente, em 
aumento do investimento produtivo, 
porém, é possível que, se visto como 
mera reserva de valor, seja mantido 
no circuito financeiro, ainda que su-
jeito à maior tributação.  

Se para uma ação tende a resul-
tar uma reação, a própria RFB já 
alertou ao fato quando respondeu 
requerimento sobre os ganhos espe-
rados com a tributação dos dividen-
dos como ganhos de capital. Alertou 
que a simulação foi realizada “[...] 
considerando a hipótese que a dis-
tribuição de dividendos será menor 

do que a observada atualmente em 
57%. Para o cálculo das estimativas 
foi considerado que o efeito líquido 
da tributação de dividendos incidi-
rá apenas na pessoa física. Para a 
pessoa jurídica considerou-se que o 
dividendo distribuído será conside-
rado como antecipação do imposto 
devido”. A figura 5 é a transcrição 
do que a RFB informou em proje-
ções, para 10 anos, dos ganhos que 
espera com a medida. É possível 
inferir que a base de cálculo espe-
rada pela RFB é de apenas R$ 123 
bilhões. Considerada a alíquota de 
15%, a mais aplicada aos ganhos 
de capitais, a arrecadação adicio-
nal esperada para 2020 é de apenas  
R$ 18,5 bilhões. Por si só, o número 
já é pequeno, quanto mais compa-
rado ao declarado no ano passado 
– equivaleria a 1% do total de ren-
dimentos tributáveis e 6% do total 
de rendimentos tributados exclusi-
vamente na fonte, ainda que elevas-
se em cerca de 34% o que deve ser 
pago de imposto por tais retenções 
e não compensadas. 

O que foi pedido para a RFB si-
mular toma por base uma tendência 
predominante entre as dezenas de 
projetos que tramitam no Congresso, 
eliminando a referida isenção, mas 
adotando no seu lugar a mesma re-

Alíquota
Total em 
10 anos 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

5% 70.292,58 6.153,31 6.333,20 6.518,34 6.708,90 6.905,04 7.106,90 7.314,66 7.528,50 7.748,60 7.975,12

10% 140.585,15 12.306,62 12.666,40 13.036,69 13.417,81 13.810,07 14.213,80 14.629,33 15.057,01 15.497,19 15.950,24

15% 210.877,73 18.459,93 18.999,59 19.555,03 20.126,71 20.715,11 21.320,70 21.943,99 22.585,51 23.245,79 23.925,36

20% 281.170,31 24.613,24 25.332,79 26.073,38 26.835,62 27.620,14 28.427,60 29.258,66 30.114,02 30.994,38 31.900,48

Fonte: RFB. Elaboração própria.

Figura 5 Estimativa da RFB de ganho de arrecadação na tributação de dividendos 
(R$ milhões - 2020-2029)
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gra atualmente aplicada aos ganhos 
de capital, ou seja, que passem a ser 
tributados exclusivamente na fonte. 
Se seria a alternativa mais fácil para 
se cobrar e fiscalizar, por outro lado, 
peca em atender à principal justifi-
cativa para eliminar a isenção dos 
lucros: melhorar a progressividade 
do imposto de renda. Por princípio, 
assim seria dado o mesmo tratamen-
to seja a um microempreendedor 
quanto ao acionista controlador de 
um grande banco ou empresa. Isso 
fica claro na figura 6, quando se 
pondera, por centil das declarações 
entregues em 2020, a curva da alí-
quota efetiva global do IRPF atual 

de apenas 7,59% no total, com a 
da esperada depois da tributação na 
fonte dos dividendos e que elevaria 
aquela para apenas 8,15%. 

Se os lucros distribuídos às pesso-
as físicas forem tributados apenas na 
fonte e mantiverem a mesma distri-
buição atual por centil, daí decorre 
uma mudança imperceptível entre as 
alíquotas atuais e esperada, confor-
me revela a figura 6. 

Outra alternativa, menos conside-
rada nas propostas legislativas, mas 
que, em tese, seria mais justa, seria 
acrescer os lucros aos rendimentos 
tributáveis e aí levar à tabela pro-
gressiva. Não é simples tal simulação 

porque é preciso considerar algo ra-
ramente comentado: tais contribuin-
tes poderão aumentar suas deduções 
do IRPF, salvo que se alterem também 
os seus limites. Atualmente, no caso 
extremo, de um contribuinte que te-
nha como fonte de renda apenas as 
retiradas de dividendos, ele não pode 
realizar qualquer dedução pois, por 
princípio, esta é limitada à renda tri-
butável ou por ela balizada – caso, 
por exemplo, do desconto padrão de 
20% da renda tributável e do teto de 
12% da mesma renda para deduzir 
contribuição à previdência comple-
mentar. A mudança tende a favorecer 
aos contribuintes com maior remu-

Fonte: RFB. Elaboração prórpeia.         
Nota: Alíquota Efetiva: alíquota observada, incluso alíquota de 15% do IR retido na fonte. Alíquota Estimada: admitindo que os dividendos passem a ser tributados com IR retido na fonte, incluso 
alíquota de 15% do IR retido na fonte.         
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neração porque hoje declaram pagar 
muito mais do que deduzem. A RFB 
passou a divulgar pagamentos na 
consolidação das declarações de 2020 
e assim se pode apurar a distância por 
faixa de renda, conforme figura 7.

Como o IRPF atualmente aplica 
uma alíquota média global muito 
abaixo de 15%, a opção por levar 
os lucros para a tabela progressiva, 
se inegavelmente apresenta ganhos 
na progressividade, provavelmente 
resultará em menor ganho de arreca-
dação, do que a opção por tributar 
exclusivamente na fonte. Isto sem 
contar que não se sabe como será a 
redução das alíquotas do IRPJ, pois 
dificilmente será possível saber ao 
certo o ponto de ajuste exato em re-
lação à mudança de base e ganho de 
receita no IRPF. 

Um pecado capital para a refor-
ma do imposto de renda corpora-
tivo é que não se dispõe mais de 
dados das declarações do IRPJ a 
partir do exercício financeiro de 
2013. A criação do SPED criou 
uma grave lacuna na transparência 
fiscal, pois tem sido divulgado, aos 
poucos, apenas um agregado de 
grandes variáveis – número de con-
tribuintes, faturamento bruto, mas-
sa salarial, número de empregados, 
em uma consolidação genérica da 
pessoa jurídica.33 A RFB dispõe das 
informações detalhadas e só recor-
re a elas reservada e pontualmen-
te quando obrigada a responder 
requerimentos, parlamentares e à 
lei de acesso.34 Por exemplo, recen-
temente, mostrou que as alíquotas 
efetivas do IRPJ são muito baixas 

no Brasil para as maiores empresas 
optantes pelo lucro real. Em simu-
lação para empresas com receita 
bruta superior a R$ 100 milhões,35 
para um total de 10.723 empresas, 
enquadradas no lucro real, e com 
uma arrecadação de R$ 62 bilhões, 
a RFB calculou uma alíquota efeti-
va de 20,5%, aquém da nominal de 
34% no mínimo. 

Se a RFB prima por um tremendo 
e crescente esforço de dar mais trans-
parência na consolidação das decla-
rações do IRPF, por outro lado, peca 
pela ausência de dados mais detalha-
dos do IRPJ, até por ter eliminado a 
obrigação de apresentação de decla-
ração anual, mas dispor por sistema 
e por outras obrigações acessórias 
dos dados mais detalhados de todas 
as empresas do país. Além de se co-

Fonte: RFB. Elaboração própria.

Figura 7 DIRPF 2019: diferença entre pagamentos e deduções com despesas médicas 
e previdenciárias por declarante, por faixa de salário mínimo dos rendimentos totais 
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nhecer o IRPJ tanto quanto o IRPF, o 
ideal seria cruzar as duas declarações, 
ao menos das 3,6 milhões de pessoas 
físicas que recebem lucros com os da-
dos das respectivas pessoas jurídicas, 
para se poder formular uma correta 
análise e proposta de reforma abran-
gente e consistente do imposto de 
renda no país. É mais do que hora de 
apurar e publicar estatísticas detalha-
das para tornar mais racional o deba-
te sobre a reforma tributária. 

De qualquer forma, a eventual 
reforma do imposto de renda parece 
vir a se somar à enorme lista de mitos 
e falácias que cercam o debate sobre 
renúncia tributária no Brasil, em que 
pouco se atenta à peculiar metodo-
logia de seus conceitos e, pior, que 
nada se sabe da memória de cálculo 
da sua estimativa, que nunca foi di-
vulgada pela Receita Federal – nem 
quando pedida por requerimento 
parlamentar. O detalhamento da 
DIRPF permite ao menos se conhe-
cer melhor quem se aproveita e em 
que proporção das suas deduções. É 
inegável que o atual modelo permi-
te que a dita classe média aproveite 
proporcionalmente muito mais que 
a classe alta as deduções na apura-
ção do seu IRPF. Também diferencia 
a classe média, de modo que aquela 
remunerada com salários pode apro-
veitar deduções que um contribuinte 
exatamente com a mesma renda, po-
rém, oriunda de pequenos negócios, 
pois, como tal, não pode fazer dedu-
ções na pessoa física (além de pagar 
na pessoa jurídica proporcionalmen-
te mais impostos que os mais ricos e 
donos das maiores empresas). 

É possível até se concluir que o 
modelo de tributação já adotado 
pelo país seja aquele para o qual os 
países mais ricos também caminham. 

Não seria surpresa afinal no caso da 
tributação dos negócios digitais, a 
opção emergencial adotada recen-
temente por muitos países tem sido 
taxar o faturamento bruto,36 justa-
mente a base das contribuições sobre 
receitas (PIS e Cofins) já aplicadas 
pelo Brasil, do qual até o governo 
apresentou proposta para mudar. 

O Brasil parece que se desconec-
tou do debate mundial, inclusive no 
caso de rumos nos debates tributá-
rios. Não surpreende afinal se o país 
não consegue nem fazer o que é mais 
premente e básico, na saúde e no en-
frentamento da pandemia, que diria 
compreender os novos rumos e re-
posicionar as políticas públicas. E a 
crise fez surgir oportunidades novas 
e enormes, como um fortalecimento 
dos governos estaduais e municipais 
sem igual na história republicana, in-
vertendo a tônica para apontar pela 
primeira vez uma Federação que se 
constrói de baixo para cima, e uma 
intensificação do ativismo dos outros 
poderes nacionais, que já estava pos-
to, mas agora precisa também supri-
mir as lacunas abertas pela omissão 
e inépcia do Executivo federal. 

Diante da Covid-19, à revelia 
do governo e das leis, sem nenhum 
planejamento ou estratégia, às vezes 
sem leis adequadas, as famílias e as 
empresas estão promovendo mudan-
ças radicais em suas vidas e em suas 
transações como forma de sobrevi-
ver à pandemia e, mais que isso, já 
se conformando ao novo normal. A 
intensa e rápida digitalização, o te-
letrabalho que se soma à tendência 
antes posta do trabalho independen-
te, a migração mais acelerada do em-
prego (com carteira assinada) para o 
empreendedorismo (ainda que for-
çado), a tempestiva e drástica acu-

mulação de liquidez (empresarial) e 
poupança (familiar), o crédito cada 
vez menos bancarizado e menos 
concentrado, são apenas algumas 
das muitas e múltiplas facetas desse 
novo mundo. 

Resta às instituições e ao governo, 
mais uma vez, reagir e correr atrás 
de se adaptar ao mundo que já mu-
dou e de forma irreversível. Recen-
temente, é o que se viu com a apro-
vação da reforma para flexibilizar a 
contratação formal de emprego, cuja 
lei chegou muito atrasada e ignorou 
que o mesmo fenômeno foi resolvido 
na prática pelo mercado de trabalho, 
quando se avançou na transforma-
ção dos trabalhadores em empresas 
e empresários, e, como tal, imunes 
aos efeitos da nova lei, aplicada a 
empregadores e a empregados. 

É preciso explorar mais as evidên-
cias, por exemplo, como as ofereci-
das pela publicação detalhada das 
declarações do IRPF, para termos 
diagnósticos mais atualizados e, a 
partir deles, formularmos estratégias 
mais consistentes e daí implemen-
tarmos mudanças. As tentativas de 
reforma tributária insistem no erro 
de discutir propostas de emenda 
constitucional sem antes conhecer os 
problemas e, sobretudo, sem definir 
e sem pactuar as mudanças. Se quer 
ultrapassar a linha de chegada, sem 
ter cumprido a corrida, entre dados 
e entre acordos.   

1Thomas Piketty ganhou notoriedade denuncian-
do o fenômeno, vide, por exemplo, seu livro A eco-
nomia das desigualdades, Editora Actual, 2018. 

2Uma boa síntese da mudança de postura foi 
dada por Martin Sandbu, em artigo de opinião 
no Financial Times, “A new Washington con-
sensus is born”, em 11/4/2021. Disponível em: 
<https://tinyurl.com/yfkfwhva>. 
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3Ver por exemplo o periódico Covid Economics – 
Vetted and Real-Time Papers, iniciativa lançada em 
maio de 2020 pelo Centre for Economic Policy 
Research para disseminar produção acadêmica 
relativa às implicações econômicas da pandemia. 
Disponível em: <https://bit.ly/2RXb59D>. 

4Ver, por exemplo, reportagem “Nos EUA, bilio-
nários fazem lobby para pagar mais impostos; 
conheça alguns deles”, do Valor Investe, em 
18/3/2020. Disponível em: <https://tinyurl.
com/yjbca7nq>. 

5Vide PIIE Briefing 21-2, de fevereiro de 
2021. Disponível em: <https://tinyurl.com/
ygxhstpp>. 

6Em movimento recente, a administração Biden 
propôs um imposto global sobre as vendas locais 
de multinacionais a despeito de sua presença fí-
sica no país. Ver detalhes em “US offers new plan 
in global corporate tax talks”, do Financial Times. 
Disponível em: <https://on.ft.com/3sK7PLC>.

7Especificamente dentro do contexto da Ação 
1 (“Tax challenges arising from digitalisation”) 
do projeto BEPS, em conjunto com o G20. Dis-
ponível em: <https://bit.ly/3viEmdr>. 

8Livremente disponível em: <https://tinyurl.
com/yzbttj7r>. 

9Vide conferência sobre “Corporate income ta-
xes under pressure”, realizada em 4/5/2021. 

10Ver artigo “A tributação das empresas na eco-
nomia internacional”, 27/3/2019. Disponível 
em: <https://tinyurl.com/ye4ul2pc>. 

11“[...] the current focus on domestic tax changes 
as a potential response to difficulties in some 
euro area countries, in the specific form  of  a 
revenue-neutral shift from employers’ social 
contributions toward a value-added tax. Such 
a reform has come to be known as a “fiscal de-
valuation,” though there are other tax reforms 
that could equally well be called the same. It has 
been urged, in particular, as a way for Greece 
and  Portugal to improve their competitiveness 
[...]” IMF. Addressing fiscal challenges to reduce 
economic risks. Fiscal Monitor. Sep. 2011.

12No Brasil, entre outros, vale citar Marcos Cin-
tra, “Sabedoria convencional e questionamen-
to crítico”. Caminhos para a reforma tributária. 
2020. Já sobre propostas internacionais, ver 
análises destacadas pela Tax Foundation em: 
<https://tinyurl.com/yetmpw3f>. 

13Vale citar: “[...] there was an increase in the di-
fference between the Lac and Oecd averages 
for social security contributions between 1990 
and 2018 as the Oecd average increased more 
than the Lac average over the same period”. Ver 
OECD et al. Revenue statistics in Latin America 
and the Caribbean 2021. Paris: OECD Publishing. 
Disponível em: <https://bit.ly/3gEJK6s>. 

14HASLEHNER, W.; LAMENSCH, M. General re-
port on value creation and taxation: Outlining 

the debate. EATLP International Tax Series (não 
publicado), BFD, v. 19.

15Não à toa já há alguns anos se discute a ideia 
do robot tax – ver por exemplo matéria do The 
Wall Street Journal, “The ‘robot tax’ debate 
heats up”, 8/1/2020. Disponível em: <https://
on.wsj.com/3eySet5>.

16Dentre outros, a modernização fazendária é 
destacada por McKinsey. Reimagining tax au-
thorities for the future, 16/8/2020. Disponível 
em: <https://mck.co/3sQ1ePN>. 

17Para uma perspectiva histórica ver: RFB. Tribu-
tação da renda no Brasil pós-real. Ministério da 
Fazenda – Brasil, 2001. e NÓBREGA, C. B. da. His-
tória do imposto de renda no Brasil: um enfoque 
da pessoa física (1992-2013). Brasília: Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, 2014. Disponível 
em: <https://bit.ly/32OUp6t>. 

18O documento mais importante para compre-
ender essa reforma é o livro editado pela RFB e 
esgotado denominado Tributação da renda no 
Brasil pós-real. Ministério da Fazenda, 2001. 

19AFONSO, J. R. R.; LUKIC, M. D. S. R. Tributação 
da renda das pessoas jurídicas no Brasil e os juros 
sobre o capital próprio. FGV Direito Rio, Juruá 
Editora, 2016.

20Condutor da reforma do IR de 1995, Everar-
do Maciel assim justifica a isenção no IRPF: “A 
melhor forma de tributação do sócio é a tribu-
tação exclusiva no lucro da empresa, pois: É 
mais simples; É menos vulnerável à sonegação 
(distribuição disfarçada de lucros) e ao plane-
jamento tributário abusivo; É neutra em rela-
ção aos regimes de tributação; Dá liberdade de 
escolha ao investidor após a distribuição”. Ver 
apresentação no 3o Congresso do Codecon 
em outubro de 2019.

21Dados disponíveis da RFB para 2018 – ver em: 
<https://bit.ly/2QXbIzu e https://bit.ly/3etug2r>. 

22Ver <https://tinyurl.com/yeno7o88>. 

23Em particular, o modelo brasileiro de tributa-
ção dos dividendos e alternativas para sua refor-
ma é abordado, entre outros autores, por Isaías 
Coelho em trabalhos disponíveis em: <https://
tinyurl.com/yfjbpq84> e <https://tinyurl.com/
yk4t4pec>.  

24É importante qualificar que a questão é o grau 
e não a qualidade de progressividade incontes-
te do IRPF, constatada em várias pesquisas. A 
mais recente é a do Ipea, “A progressividade dos 
tributos diretos nas pesquisas de orçamentos 
familiares (POFs) 2008-2009 e 2017-2018”, de Pe-
dro Humberto Bruno de Carvalho Junior, abril de 
2021; ver em: <https://tinyurl.com/yzugr8gp>. 

25“Vale lembrar que, face ao aumento da tributa-
ção sobre dividendos, os contribuintes terão in-
centivo a aumentar a distribuição dos lucros so-
bre a forma de Juros sobre Capital Próprio.” Nota 
SIC Cetad/Coest no 155, de 6 de junho de 2019.

26“Outro aspecto importante diz respeito à com-
posição acionária, ou seja, quem receberá o JCP. 
A vantagem tributária de dedução dos JCP pela 
PJ que os distribui pode desaparecer caso os con-
troladores desta sejam holdings, por exemplo. 
Neste caso, os beneficiários PJs terão que pagar 
a alíquota cheia do IRPJ de 34%, descontando o 
IRRF de 15% retido na fonte. Além do mais, con-
forme visto a seguir, o beneficiário PJ terá que 
pagar as contribuições PIS e COFINS sobre estes 
valores, cujas alíquotas são 3,65% para optantes 
do lucro presumido e 9,25% para optantes do lu-
cro real. Ou seja, caso o acionista controlador seja 
uma PJ, o benefício tributário gerado pelo JCP 
pode não compensar do ponto de vista do grupo 
e, por isso, a empresa pagadora pode optar por 
não o pagar” (Afonso e Lukic, 2016).

27É possível acessar os dados sobre o IRPF 
em: para os grandes números (https://bit.
ly/3xmoqJ0) e para análise por centil (https://
bit.ly/2QXtkeR). 

28RFB publicou “O fenômeno da pejotização e 
a motivação tributária”, em abril de 2016 – ver 
em: https://tinyurl.com/yzqvmknx 

29Ver: AFONSO, J. R. “Imposto de renda e distri-
buição de renda e riqueza: as estatísticas fiscais 
e um debate premente no Brasil”. Revista da Re-
ceita Federal: estudos tributários e aduaneiros, 
2014, 1.1:28-60. Disponível em: <https://bit.
ly/3ezY4ui>.  

30Quando se compara internacionalmente a 
distribuição por fontes das contribuições para 
a seguridade social, é verificado que emprega-
dor brasileiro recolhe 74% do total contra uma 
média de 53% na OCDE. 

31Por princípio, para igualar as situações, seria 
preciso eliminar a cobrança do IRPJ/CSLL do 
lucro presumido (que gera 27,2% da respec-
tiva arrecadação atual no país), bem como de 
sua parcela da alíquota do Simples Nacional, e, 
em princípio, imputar o mesmo percentual do 
faturamento bruto da empresa como se fosse 
rendimento tributável do respectivo sócio no 
IRPF, e submetido à tabela progressiva.

32“Reforma tributária deve levar à migração 
para lucro real”. Valor Econômico, 11/8/2020. 
Disponível em: <https://glo.bo/3vjGL7M>. 

33“Principais dados agregados das pessoas ju-
rídicas por regime de tributação e por divisão 
CNAE para os anos calendário de 2009 a 2018”. 
Disponível em: <https://bit.ly/32QcdOM>. 

34Por exemplo: Nota Cetad/Coest no 048, de 24 
de abril de 2019; Nota SIC Cetad/Coest no 067, 
de 7 de maio de 2020; Nota SIC Cetad/Coest no 
155, de 6 de junho de 2019.

35Nota Cetad/Coest no 256 de 28 de dezembro 
de 2020 (https://bit.ly/3evhQHB).

36<https : //taxfoundation.org/digital-tax-
europe-2020/>.
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Sem clareza nos gastos 
e no compromisso com 
o controle da dívida 
pública, país patinará 
na 

fiscal
Dilema

retomada

Abril ficou marcado no calendário dos brasileiros 

como um duro teste de resistência. Para a 

sociedade, resistência a uma pandemia que 

nesse mês provocou o maior número de mortes 

desde que desembarcou no país, há pouco 

mais de um ano. Para o mercado, à expectativa 

de como o governo equacionaria o orçamento 

federal de 2021, aprovado no Congresso em 

março com corte de despesas obrigatórias para 

acomodar emendas parlamentares, em um 

arranjo que, se mal manejado, poderia enquadrar 

o presidente em crime de responsabilidade. 
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A decisão de retirar da meta fis-
cal gastos referentes à pandemia, 
que passou para o campo dos crédi-
tos extraordinários, juntamente aos 
cortes e vetos negociados com a base 
de apoio do governo para a sanção 
do Orçamento de 2021, jogou água 
na fervura de tensas discussões. 
Mansueto Almeida, secretário do 
Tesouro até meados do ano passado, 
economista-chefe do BTG Pactual, 
afirmou à Conjuntura Econômica 
(pág. 12) ter recebido o resultado 
com alívio. “O governo conseguiu 
sair da confusão sem causar uma 
ruptura precoce com a base política. 
Se essa briga acontecesse, ficaria pre-
ocupado.” Outro ponto relevante, 
na opinião de Manoel Pires, pesqui-
sador associado do FGV IBRE, foi a 
garantia, ainda que tardia, da con-
tinuidade das políticas relacionadas 
à manutenção de emprego e renda e 
de crédito às pequenas e médias em-
presas – para ele, as mais importan-
tes da discussão orçamentária neste 
momento, dada a sua emergência. 
“O ‘pacote Covid-19’ era inevitável. 
São essas medidas que vão gerar o 
maior resultado econômico para 
o país agora”, afirmou, em abril, 
ao Blog da Conjuntura Econômica  
(https://bit.ly/3aqW0nh). “E, de al-
guma forma, me parece que o gover-
no buscou um desenho de políticas 
menos custoso do ponto de vista 
fiscal, podendo repactuar os progra-
mas caso a pandemia se estenda e os 
valores se mostrem insuficientes.”

A parte criticada desse resul-
tado, entretanto, é de que uma 
importante fração dos problemas 
enfrentados pelo governo federal 

para sancionar as contas de 2021, 
com 4 meses de atraso, foi planta-
da pelo próprio Executivo. Felipe 
Salto, diretor executivo da Insti-
tuição Fiscal Independente (IFI) 
do Senado Federal, lembra que 
uma dessas sementes foi a apos-
ta do Ministério da Fazenda em 
2020 de que os casos de Covid-19 
se estabilizariam naquele mesmo 
ano, ignorando a segunda onda 
que já acontecia em outros países, 
e a necessidade de projetar a con-
tinuidade de políticas como o au-
xílio emergencial e o Programa de 
Manutenção de Emprego e Renda 
(BEm). A postura negacionista do 
governo nas frentes econômica e 
sanitária, entretanto, foi malsu-
cedida, e o país viveu o primeiro 
trimestre com aumento de contá-
gios e óbitos, lentidão no processo 
de vacinação, e a volta de medidas 
de isolamento sem a previsão de 
apoio seja para as famílias, seja 
para o setor produtivo. 

Outro problema identificado 
por Salto foi a falta de empenho 
em se corrigir as falhas da Emen-
da Constitucional 95, do teto 
de gastos, e fortalecer essa regra 
como âncora fiscal. Isso se daria 
por meio da aprovação da PEC 
Emergencial lançada no final de 
2019, que viabilizaria o aciona-
mento de gatilhos previstos na EC 
95 em caso de problemas para o 
cumprimento do teto. “O risco 
de romper o teto em 2020, com 
o estouro da crise da Covid-19 e 
a possibilidade de realizar gastos 
extrateto por meio do Orçamento 
de Guerra (outra PEC, esta, sim, 

positiva), levou a PEC Emergen-
cial ao segundo plano. Quando o 
assunto voltou ao topo da agenda 
de prioridades no fim do ano pas-
sado e, mais fortemente, no início 
de 2021, chegou de uma maneira 
torta”, diz. O diretor da IFI se re-
fere à troca negociada da autori-
zação de uma nova rodada de au-
xílio emergencial pela aprovação 
do plano fiscal do governo – só 
que não em sua versão original. 
“Os gatilhos, que no texto inicial 
poderiam ser acionados por meio 
do rompimento da regra de ouro, 
passaram a ficar exclusivamente 
vinculados, no caso da União, a 
uma regra nova: quando a despe-
sa obrigatória ultrapassasse 95% 
da despesa primária total, ambas 
sujeitas ao teto”, descreve Salto. 
“O problema é que, como mos-
tramos em trabalhos da IFI, por 
essa regra isso só ocorrerá em 
2025, quando também o teto terá 
risco elevado de estourar”, diz, 
lamentando o tempo perdido em 
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MINISTÉRIO
LOA 2021 
aprovada

LOA 2021 após 
vetos e bloqueios

% da LOA 
aprovada

Emendas de relator-
geral após vetos

Saúde 25.061,90 23.333 91,1 7.825,62

Educação 13.852,30 9.937 71,7 1.025

Desenvolvimento Regional 16.995,80 7.493,80 44,1 6.043,68

Infraestrutura 10.083,80 6.455,50 64 0

Ciência, Tecnologia e Inovações 1.769,20 1.105,40 62,5 5

Meio Ambiente 677,60 437,70 64,60% 0

Fontes: Siga Brasil, Mensagem de Veto da Lei no 14.143/2021 e Decreto no 10.686/2021. Elaboração IFI. 

Teto formalmente preservado, mas risco de shutdown
Órgãos selecionados, valores em R$ milhões

debates, para um resultado aquém 
do desejado.

E, como cereja da torta, veio a 
negociação do governo com sua 
base no Congresso de emendas 
parlamentares em volume recorde, 
R$ 48,8 bilhões, para o qual nunca 
houve espaço fiscal. “Permitiu-se 
que fossem feitas revisões baixistas 
nas despesas obrigatórias da LOA, 
o que abriu espaço para a fixação 
de emendas voltadas a atender não 
apenas parlamentares, mas tam-
bém a setores do Executivo (atra-
vés de emendas do relator geral)”, 
descreve Salto. Braulio Borges, pes-
quisador associado do FGV IBRE, 
lembra que as emendas parlamen-
tares, mesmo sendo dedicadas a 
investimentos, correm maior risco 
de má alocação. “Em geral, inves-
timentos coordenados pelo Exe-
cutivo demandam planejamento e 
consideram aspectos de equilíbrio 
geral, ao contrário dos relaciona-
dos a emendas, visando a obras pa-
roquiais para atender localidades 
específicas”, diz. 

A correção do Orçamento de 
2021 foi feita através de vetos e 
bloqueios. Para preservar R$ 18,5 

bilhões das emendas do relator 
geral, cortaram-se R$ 10,5 bi-
lhões nesta parte da LOA. Outros  
R$ 7,9 bilhões foram cortados das 
despesas discricionárias do Po-
der Executivo, e mais R$ 1,4 bi-
lhão nas emendas de comissão. E  
R$ 9,3 bilhões foram bloqueados 
das despesas do Executivo por de-
creto de contingenciamento. Para 
Vilma Pinto, pesquisadora asso-
ciada do FGV IBRE, esse arranjo 
não reduziu as incertezas em torno 
do cenário fiscal. “Ainda haverá 
necessidade de ajuste de R$ 9,3 bi 
para cumprir o teto. Vale lembrar 
que as emendas parlamentares que 
inflam as despesas discricionárias 
têm margem para redução, e não 
se pode descartar eventuais contin-
genciamentos em outras despesas 
desse grupo”, diz.

Vilma considera difícil avaliar o 
risco de shutdown, que depende de 
uma avaliação gasto a gasto. “Nos 
episódios em que observamos pro-
blemas de funcionamento da má-
quina pública, estes ocorreram em 
programas específicos, como com 
a emissão de passaportes”, diz. Ela 
aponta que, frente a um ano atípi-

co, com menos famílias viajando e 
com redução de gastos na própria 
máquina pública, em função do 
trabalho remoto e de restrição de 
viagens também entre funcionários 
e servidores do governo federal, tal-
vez se possa evitar essa paralisação 
da máquina pública. “Minha preo-
cupação maior é com as demandas 
decorrentes da pandemia. Há incer-
teza quanto à duração dessa segun-
da onda e quanto à necessidade de 
suporte financeiro para seu enfren-
tamento”, diz. Por sua vez, Braulio 
Borges considera que com o espaço 
de R$ 74,6 bilhões para gastos dis-
cricionários em 2021, menor nível 
da série histórica, esse colapso já é 
fato. “Basta olhar a inviabilização 
do censo demográfico, a paralisa-
ção da construção de habitações da 
faixa 1 ainda do programa Minha 
Casa Minha Vida, o corte observa-
do no Ministério do Meio Ambien-
te”, cita. O diagnóstico a que am-
bos os pesquisadores convergem é 
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Fonte: Siga Brasil, Mensagem de Veto da Lei no 14.143/2021 e Decreto no 10.686/2021. Elaboração IFI. *Considera créditos extraordinários.

Evolução das despesas discricionárias executadas e dotações para 2021
Órgãos selecionados, valores em R$ milhões

MINISTÉRIO 2016 2017 2018 2019 2020*
PLOA 2021  
sancionado

Saúde 15.324 19.149 22.305 22.540 52.280 15.507

Educação 24.597 22.474 23.294 19.924 17.388 8.912

Desenvolvimento Regional - - - 2.345 6.606 1.450

Infraestrutura - - - 1.154 5.478 6.455

Ciência, Tecnologia e Inovações 5.435 4.134 4.191 3.575 3.873 1.100

Meio Ambiente 816 724 715 686 669 438

Fato gerador Dispositivo legal Valor (R$)

Aquisição de vacinas MP 1004/20 e posteriores 21,9

Auxílio emergencial MP 1039/21 44,2

Pronampe e BEm PLN 2/21 15

Combate à pandemia (vetos na Saúde) PLN 2/21 23

Combate à pandemia (gastos sociais e 
infraestrutura)

PLN 2/21 ?

Final >104

Fonte: Elaboração BRCG.

Covid fora do teto

o de que as chances de se terminar 
o ano com uma alta contratação de 
restos a pagar são altas. 

Sem rumo claro
Para Salto, o resumo da história 
contada até aqui é que os cami-
nhos definidos pelo governo até 
agora não resolveram problemas 
estruturais, tampouco apagaram 
todos os incêndios de curtíssimo 
prazo na área fiscal. “O maior pe-
cado cometido, não canso de dizer, 
é a falta de planejamento”, afirma, 
indicando ainda baixo otimismo 
quanto à aprovação de reformas 
estruturais. “Não vejo a força ne-
cessária, de um lado, para fazer 
avançar uma reforma tributária 
digna desse nome. De outro, é pou-
co claro qual o objetivo do gover-
no nessa matéria”, afirma. Sinal 
convergente a esse diagnóstico foi 
a decisão do presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), de extinguir 
em 5 de maio a Comissão de Refor-
ma Tributária que analisava a PEC 
45, tornando sem efeito o relató-
rio do deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), apresentado no dia ante-

rior. “É preciso rumo, mas este não 
está aparecendo, e a situação fica 
mais crítica”, diz Salto. Ele consi-
dera que outras agendas, como a 
da reforma administrativa, podem 
caminhar, mas também são pouco 
triviais. “O desafio continua a ser 
mesmo: convicção sobre o que fa-
zer e articulação política necessária 
para tanto.”

Ana Paula Vescovi, ex-secretária 
do Tesouro, economista-chefe do 
Santander, defende que o impor-
tante hoje é “dedicação à econo-
mia política de um ajuste fiscal, 
que daqui em diante tende a ser 
ainda mais desafiador”, lembrando 

que o ajuste das despesas necessá-
rio – “em torno de 4,5% do PIB, 
pensando na recuperação cíclica 
contratada” – está em um nível 
muito semelhante aos 5% do PIB 
apontados em 2016. Mas a conjun-
tura atual é de muito mais restri-
ções. “Já fizemos a reforma da Pre-
vidência, implementamos medidas 
parafiscais, e avançamos bastante 
na contenção de despesas discri-
cionárias e algumas obrigatórias 
– estamos há 2 anos sem reajuste 
de servidores, por exemplo, e em 
algum momento haverá pressão”, 
aponta. Além disso, o Brasil com-
pletou 7 anos de déficits primários 
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Fonte: Bloomberg.

Desde o início da pandemia, percepção de risco no Brasil é maior
Brasil vs. emergentes (mar/20 = 100)

seguidos e, pelas contas do Santan-
der, sem perspectiva clara de sair 
dessa situação nos próximos sete. 
“É um período muito longo, para 
um país cuja taxa estrutural de ju-
ros é maior do que a taxa de cres-
cimento potencial da economia”, 
diz, lembrando que isso limita sua 
capacidade de endividar-se de for-
ma sustentável. 

Em webinar promovido pelo 
Tribunal de Contas da União e a 
IFI no final de abril, o ex-presiden-
te do Banco Central Affonso Cel-
so Pastore reforçou a necessidade 
de se perseguir um cenário fiscal 
menos nebuloso, lembrando que 
descoordenações na política fiscal 
impactam o potencial de cresci-
mento econômico. “A pandemia 
nos pegou em um ciclo incompleto 
de reformas. A relação dívida/PIB 
de 76% em 2019 chegou a 89,4% 
em 2020. Legalmente, o teto está 

sendo atendido. Mas estamos de 
novo gerando déficit, que de novo 
produzirá aumento da relação dí-
vida/PIB, gerando mais riscos”, 
diz, apontando uma estimativa de 
déficit para 2021 da ordem de 4% 
do PIB. Para ilustrar o custo do au-
mento do risco, Pastore comparou 
a rolagem de títulos do Tesouro em 
julho de 2020 e em 26 de abril des-
te ano. “Para colocar u título no 
prazo de um ano em abril, sairia a 
5%, que é praticamente quanto o 
Tesouro pagaria por um título de 
5 anos em julho do ano passado 
(5,5%), quando o título de um ano 
estava a 2,5%.” 

Ana Paula Vescovi ressalta que 
os caminhos mais simples para se 
chegar a algum ajuste já se esgo-
taram – em especial a redução de 
despesas discricionárias. “Agora te-
mos que somar várias ações e mos-
trar que realmente a sociedade não 

se exauriu nesse processo de ajus-
te.” Uma dessas frentes é a revisão 
de gastos tributários, contemplada 
na PEC Emergencial. O texto prevê 
um plano de redução gradual de in-
centivos e benefícios tributários fe-
derais em mais da metade do nível 
hoje vigente, para que em 8 anos 
representem menos de 2% do PIB. 
A elaboração desse plano, de acor-
do à EC 109, deverá ser concluída 
em um prazo de 6 meses a partir 
da vigência da emenda. Apesar de 
considerar a medida positiva, Vil-
ma aponta que, da forma como foi 
redigida, pode não trazer estímulos 
suficientes para uma mexida em 
terreno tão espinhoso. “O texto 
não trata de obrigatoriedades. E 
definir um corte dessa magnitude 
é algo complexo, especialmente se 
levarmos em conta que mais da 
metade desses gastos tributários 
está concentrada em apenas qua-
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FONTE: Tesouto (2017 a 2020) e IFI (demais anos).

Folga (-) ou excesso (+) de despesas dentro do teto de gastos
(R$ bilhões) 

tro itens: Simples Nacional, Zona 
Franca de Manaus, rendimentos 
isentos e não tributáveis do impos-
to de renda pessoa física (IRPF) e 
no agronegócio”, cita. Zona Franca 
de Manaus e áreas de livre-comér-
cio, que representam 11% do total, 
foram excluídas do grupo passível 
de reduções. E, ao que tudo indica, 
tampouco parece intenção do go-
verno dar o primeiro passo nesse 
ajuste, já que no PLDO de 2022 
o montante previsto em isenções e 
desonerações é 4% maior do que o 
projetado para este ano.

Para os economistas, é possível 
que, tal como no ano passado, quan-
do apostou suas fichas no arrefeci-
mento da pandemia em 2021, o go-
verno esteja confiando na melhora 
do cenário para o próximo ano, e 
no espaço maior do teto de gastos, 
e afrouxe a agenda de revisão e ajus-
te das contas públicas. “Mas não se 
pode esquecer que essa folga maior 
para o teto é motivada por razões 
ruins, resultantes do risco em relação 

ao quadro político e fiscal”, diz Sal-
to, reforçando que tal margem, esti-
mada pela IFI em R$ 38,9 bilhões, 
não será reflexo de uma melhora das 
contas públicas, mas de uma pres-
são de preços relacionada a câmbio 
e commodities – sob um cenário de 
dívida acima de 90% do PIB e déficit 
primário de três dígitos. Isso devido 

à diferença de índices usados para o 
reajuste do teto (IPCA acumulado 
até junho, que pode chegar a 8%) e 
dos benefícios sociais e previdenciá-
rios (INPC do ano cheio, cuja pre-
visão gira em torno de 5 a 5,5%). 
“Além disso, será ano eleitoral, o 
que despertará o desejo por aumen-
to de gastos e reajustes salariais para 
certas categorias. Ou seja, a novela 
de 2021 se repetirá, com a diferença 
de que, dessa vez, será em cima de 
um espaço real.” 

A Carta do IBRE desta edição 
(pág. 6) levanta outro ponto de 
atenção sobre o PLDO de 2022: 
novamente, a falta de menção da 
pandemia. O que, na opinião do ex-
ministro da Fazenda Nelson Barbo-
sa, pesquisador associado do FGV 
IBRE, é um equívoco. Em seu diag-
nóstico, ele considera não apenas a 
necessidade de apoio a empresas em 
situação precária, sob pena de con-
tribuir para um aprofundamento da 
recessão e do desemprego, como as 
demandas do setor da saúde, entre 

“A contenção de 

crescimento da despesa 

e sua redução como 

proporção do PIB, como 

preconiza a regra do 

teto em sua origem, não 

ocorrerá” – Felipe Salto 
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Fonte: Banco Central. Elaboração: IFI.
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as relativas à Covid-19 e o acúmulo 
de procedimentos e tratamentos de 
outras doenças postergados em fun-
ção da pandemia.

Para Braulio Borges, mantido 
o contexto de incerteza quanto às 
reformas estruturais, e com mar-
gem estreita de ajuste via despesas 
discricionárias, outro debate que 
ganhará força será o da revisão 
das regras fiscais. “Até o fim de 
2022, o teto de gastos sobrevive. 
Mas a partir de 2023 teremos um 
encontro marcado com as regras 
fiscais vigentes, visando à consoli-
dação de algumas, e eliminação de 
outras”, diz. Para Salto, está cla-
ro que a magnitude de contenção 
de crescimento da despesa e sua 
redução como proporção do PIB, 
como preconizado pela regra do 
teto em sua origem, é algo que não 
ocorrerá. “O desafio é reformar o 

arcabouço fiscal, harmonizá-lo, re-
cuperando a importância da meta 
de resultado primário com vistas 
à obtenção da sustentabilidade da 
dívida em prazo razoável de tem-
po”, defende. “É preciso adotar a 
prática da revisão periódica da des-
pesa pública e reformular o plano 
plurianual (PPA), transformando-o 
numa ferramenta efetiva, e não em 
um apanhado de informações que 
pouco afetam a elaboração dos or-
çamentos e da política fiscal. O de-
safio é muito grande. E o lado da 
receita vai ter de colaborar com o 
ajuste fiscal também. Não vejo saí-
da sem isso.” 

Nesse campo, Ana defende que a 
atenção esteja posta em reforçar re-
gras existentes, mais do que propor 
novas. Para ela, o que hoje acontece 
com o teto é uma repetição do que já 
foi visto com outras regras que o pre-

cederam, como a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF), a regra de ouro, 
que por muito tempo ficou adorme-
cida na Constituição, e mesmo a de 
superávit primário. “Mediante crises 
intensas, acionamos um processo de 
desgaste de regras. Em 2008/09, por 
exemplo, a crise financeira inter-
nacional e a necessidade de se lan-
çar uma política contracíclica mais 
keynesiana levou à relativização do 
conceito de superávit primário”, 
cita. “Quando nos demos conta, a 
meta de superávit, que na definição 
original da lei servia para garantir 
estabilidade da dívida ao longo do 
tempo, teve seu conceito mudado. E 
em 2015 o Brasil descobriu que era 
possível ter déficit como meta dentro 
do orçamento.” 

No caso da Emenda Constitu-
cional 95, Ana aponta que este será 
o terceiro ano de uma incômoda 
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Gasto tributário: a nova fronteira?
Evolução do gasto tributário – % da arrecadação

convivência com despesas extrateto 
em um nível alto. Em 2019, devido 
ao pagamento da cessão onerosa à 
Petrobras (R$ 33 bilhões, além de 
uma parcela dos R$ 74,8 bi do bô-
nus de assinatura que foi dividida 
entre estados e municípios). Em 
2020, com os gastos de enfrenta-
mento da pandemia, que somaram 
quase R$ 500 bilhões fora dessa re-
gra. “E agora estamos caminhando 
para um extrateto na casa de R$ 
110 bilhões, com mecanismos ins-
titucionais para criar despesas que 
não suspendem apenas o teto, como 
as demais regras”, diz. Diante des-
se histórico, a economista-chefe do 
Santander afirma que dificilmente 
uma nova regra não cairia no mes-
mo problema no futuro. 

Borges também defende a im-
portância de uma grande revisão 
das fontes de arrecadação pública 
de tributos mais ou menos distor-
cidos, sua progressividade, bem 
como os subsídios. “Não dá para 
focar no tamanho da carga sem 
tratar de questões talvez mais im-
portantes, relacionadas a como se 
arrecada, e no que se gasta”, diz, 

reforçando o diagnóstico de que, 
no país, quando se trata de gasto 
público, “gastamos muito, e gasta-
mos mal”. Borges cita estudo reali-
zado para capítulo do livro Contas 
públicas no Brasil (Saraiva, 2020), 
em que demonstra que, comparati-
vamente a outros países, o nível de 
bem-estar da população brasileira 
é compatível com uma carga tribu-
tária de 22% do PIB. “Isso signi-
fica que desperdiçamos 10 pontos 

percentuais de carga tributária, 
que não se revertem em qualidade 
de vida para sua população”, afir-
ma. O pesquisador associado do 
FGV IBRE também avalia como 
positiva a maior abertura ao deba-
te sobre aumento de carga tributá-
ria, hoje presente em vários países 
preocupados em financiar seus pla-
nos de recuperação pós-pandemia. 
“De fato, precisaremos olhar para 
o lado da receita e quebrar o tabu 
para discutir formas de aumentá-
la – mas não antes das eleições de 
2022”, afirma.  

Quanto a esse tema, a ex-secretá-
riQuanto a aumento de impostos, a 
ex-secretária do Tesouro considera 
que será uma medida pouco efetiva 
se não for acompanhada de uma re-
forma do sistema tributário. “Hoje 
a carga já se encontra em um nível 
alto, de 32%, que se mantém igual 
desde o início dos anos 2000, ape-
sar de várias iniciativas de alterá-la 
– seja de redução, seja de aumento, 
como reforma do PIS Cofins e o fim 
da CPMF. É como se houvesse uma 
marca d’água que limita atravessar 
esse nível”, ilustra, lembrando ain-

“O desafio é reforçar 

regras existentes, mais do 

que propor novas. O que 

acontece com o teto é uma 

repetição do que já foi visto 

com outras regras”  

Ana Paula Vescovi 
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Fontes: SRFB, Boletim Focus BCB e IBGE.

Quatro áreas concentram  
mais da metade dos benefícios 

(gastos tributários em 2021)

R$ milhões
Participação 

(%)

Simples Nacional 79.748 22,7

54% 
do total

Zona Franca de Manaus e áreas de 
livre-comércio

39.652 11,3

Agricultura e agroindústria 35.314 10,1

Rendimentos isentos e não 
tributáveis IRPF

34.613 9,9

Gastos tributários totais 351.076 100%

da o alto percentual de litígios tri-
butários registrados no país, entre 
os maiores do mundo, que não só 
apontam a disfuncionalidade do atu-
al sistema, como as limitações para 
um aumento de arrecadação. “Se 
for bem-sucedida, uma mudança no 
modelo de tributação pode ampliar a 
elasticidade-PIB da arrecadação. Es-
tamos falando de coisas difíceis, mas 
extremamente necessárias para en-
frentar o problema da desigualdade 
brasileira. Para isso, temos que unir 
reformas com gestão muito efetiva 
de políticas sociais”, diz. Salto acres-
centa que o vetor da regressividade 
do sistema também tem ganhado 
destaque nesse debate. “Está claro 
que uma reforma ampla teria de ata-
car questões relacionadas à injustiça 
tributária, às desigualdades deriva-
das da má alocação de gastos, hoje 
em cerca de 4% do PIB, sem men-
cionar os tópicos setoriais. Neste as-
sunto, são várias as trincheiras”, diz, 
ressaltando a complexidade dessa 
agenda. “Não vejo avanço em boa 
parte delas, inclusive na federativa, 
onde há um ‘novelo fiscal’ à parte, 
nos termos do professor Fernando 

Rezende (autor do artigo “Em busca 
do futuro”, pág. 18).”

Ao tratar da necessidade de au-
mento de gastos para apoiar a reto-
mada econômica, Salto recomenda 
prudência, indicando que este não 
pode estar desvinculado das inú-
meras tarefas que o país ainda tem 
pendentes para tornar a economia 
mais produtiva, e que não se esgota 
na revisão do sistema tributário. “O 
crescimento econômico só voltará 
se apostarmos, definitivamente, em 
uma agenda de abertura comercial, 
de ampliação de acordos comer-
ciais, de aproveitamento adequado 
do acordo Mercosul-União Euro-
peia, de aumento da produtivida-
de, com investimento adequado e 
eficiente em educação e saúde”, 
diz, apontando que responsabili-
dade fiscal é elemento fundamental 
nessa agenda, para garantir juros 
baixos por períodos mais longos e 
restaurar a credibilidade do país. 
Por outro lado, o diretor executi-
vo da IFI também defende o que 
chama de “preconceitos e ranços 
presentes no debate econômico”, 
seja de qualquer frente. “Política 

industrial importa, mas tem de ha-
ver transparência, planejamento e 
avaliação. BNDES é fundamental, 
mas não como utilizado em tempos 
recentes. Tampouco como agora, 
anulado”, diz.

Ana insiste na importância de 
o país se preparar para uma du-
pla situação que exigirá habili-
dade e sintonia fina dos gestores. 
“De um lado, temos a persistente 
convivência com a pandemia, que 
gera aumento da desigualdade e 
das demandas sociais. E, de outro, 
uma restrição fiscal muito forte. E 
o Brasil está resolvendo tudo isso 
com aumento de endividamento e 
comprometimento não mais das 
próximas gerações, mas da nossa, 
pois não há mais um longo prazo 
para ajustes, dado que o nível de 
endividamento ficou alto e o custo 
de rolagem, crescente”, diz. E o que 
fazer? “Para ajustar esses 4,5% do 
PIB, não há bala de prata. Temos 
duas reformas principais na pau-
ta, a tributária e a administrativa, 
mas há muito mais reestruturação 
de despesas a ser feita dentro do 
orçamento público”, ressalta. Para 
a ex-secretária do Tesouro, a fór-
mula para distender esse ambiente 
naturalmente tenso é mostrar foco 
sobre os próximos passos. “Pla-
nejamento e comunicação clara 
permitirão que se envolva o maior 
número de atores no debate, em 
busca da melhor solução possível”, 
diz. E, como aponta Mansueto Al-
meida, a garantia, pelo Executivo, 
da construção de um cenário po-
lítico adequado para que, diferen-
temente de experiências recentes, 
esse debate não seja atropelado 
pelas circunstâncias, e o país, por 
decisões de afogadilho.     



https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade
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Muito vem se falando em diver-

sidade e inclusão. Parece que este 

assunto é realmente o de maior 

evidência no momento: além de 

empresas de todos os segmentos, 

o tema vem recebendo a atenção 

de bancos e agentes financiadores, 

que têm imposto cada vez mais ao 

mundo corporativo exigências va-

riadas de sustentabilidade – sendo 

este também um tema da moda. E 

o mês de março último, por ocasião 

do dia internacional da mulher, foi 

o ápice das reflexões e considera-

ções sobre igualdade de gênero, que 

dominaram ainda mais as redes so-

ciais, lives e webinars, contumazes 

ambientes onde há uma hipervalori-

zação dos atributos masculinos.

Mas, mesmo em pleno século XXI, 

com comprovados avanços técnicos, 

científicos e tecnológicos, embora 

ainda se discuta a Terra plana em 

alguns lugares, como a desigualdade 

de gênero continua sendo um assun-

to recorrente e ainda uma questão? 

A falta de informação ou dados pro-

vavelmente não é o problema para 

comprovações e demonstrações. A 

existência de desigualdade de gênero 

foi rigorosamente documentada de 

muitas maneiras. O chamado “teto 

de vidro” também está bem docu-

mentado, com notável falta de mu-

lheres, de maneira mais geral, nas sa-

las de reuniões, na diretoria e na alta 

administração. Há, por fim, diversas 

expressões de que a diversidade de 

gênero leva a melhores resultados 

para empresas e governos. Isso já é 

um fato.

Dessa forma, seguem aqui algu-

mas comprovadas reflexões sobre os 

ganhos econômicos e financeiros e, 

consequentemente sócio-inclusivos, 

sobre a maior diversidade intrafirma 

A representatividade feminina na 
recuperação econômica  

pós-pandemia

Fernanda Delgado

Professora de Geopolítica da Energia e  

coord. de pesquisa da FGV Energia

Ligia Schlittler

Sócia de Felsberg Advogados
 

Heloisa Esteves

Diretora de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis da EPE
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no setor de energia que se pode facil-

mente tangenciar nesse momento. O 

objetivo é ratificar que as diferenças 

somam, e o feminino, objeto desta 

análise, diversifica e engrandece.

A terceira edição do estudo Diver-

sity wins, publicado pela consultoria 

McKinsey em maio de 2020,1 mos-

trou que companhias com times mais 

diversos tendem a obter melhores 

resultados financeiros. Isso porque, 

além de políticas de diversidade e in-

clusão ajudarem empresas a atrair e 

reter mais talentos, um ambiente di-

verso e inclusivo é comprovadamen-

te mais propenso à inovação.2

Mais liderança
No que tange à performance de ti-

mes diversos, ao fazer um recorte 

especificamente de gênero, a pes-

quisa da McKinsey demonstrou 

que times com mais de 30% das 

posições executivas ocupadas por 

mulheres têm mais chance de apre-

sentar melhor performance finan-

ceira do que os times com pouca 

diversidade de gênero. Na verdade, 

a pesquisa encontrou uma variação 

surpreendente de 48% na perfor-

mance e nos resultados ao com-

parar as companhias com maior 

diversidade de gênero com as que 

tinham menos mulheres. 

Além dos benefícios de funcio-

nários mais motivados e engajados 

com suas culturas organizacionais 

que, consequentemente, geram me-

lhores resultados financeiros,3,4,5 

estudos ainda apontam que as mu-

lheres possuem atributos de lide-

rança que as tornam mais efetivas 

em situações de crise, como maior 

capacidade de adaptação e flexibi-

lidade, visão sistêmica geralmente 

mais ampla do que os homens, além 

de maior abertura a mudanças, atri-

butos altamente valorizados nas po-

sições de liderança nas companhias 

quando se trata de gerenciamento 

de crises.

A constatação de que empresas 

diversas geram melhores resultados 

vem acompanhada de uma cres-

cente cobrança de Wall Street por 

melhores práticas de diversidade e 

inclusão, seja adotando uma “lente 

de gênero” para a concessão de em-

préstimos e financiamentos, seja por 

meio da criação de índices que refli-

tam a adoção dessas políticas.6

Em fevereiro de 2020 o Gold-

man Sachs, por exemplo, anunciou 

que somente atuaria em IPOs de 

empresas cujos conselhos tivessem 

ao menos uma mulher. Na mesma 

época o fundo BlackRock anun-

ciou a criação de uma plataforma 

de investimentos sustentáveis,7 si-

nalizando a consolidação de uma 

tendência que já vinha sendo nota-

da no mercado financeiro. Atento 

a essas mudanças, o Banco Intera-

mericano de Desenvolvimento lan-

çou um toolkit de gênero e infra-

estrutura. Trata-se de um guia de 

indicadores de igualdade de gêne-

ro, para fomentar empresas e pa-

íses a implementar políticas de in-

clusão. E desde 2018 a Bloomberg 

possui um índice específico para 

reconhecer empresas pelo compro-

misso com a igualdade de gênero 

e pela transparência na divulgação 

dessas informações.8 

Iniciativas como essas, além de 

extremamente desejáveis, terão cer-

tamente um efeito race to the top 

por parte das empresas, que tendem 

a acompanhar as demandas dessa 

agenda. E à medida que aumentem 

as pressões sobre as empresas para 

tratar de questões ambientais, so-

ciais e de governança (environmen-

tal, social and governance – ESG), 

agora na frente e no centro para 

muitos grandes investidores, os as-

pectos “sociais” de ESG ganharão 

destaque.9 Uma nova área dentro da 

dimensão “S” de ESG que está sendo 

incorporada às estratégias de portfó-

lio será a busca por oportunidades 

com base na igualdade de gênero no 

local de trabalho. 

No entanto, apesar do avanço 

da equidade feminina no mercado 

de trabalho e do aumento da re-

presentatividade das mulheres em 

diversos setores da economia, a 

pandemia – que se iniciou em 2020 

e ainda não dá sinais de estar pró-

Pesquisa da McKinsey 

demostrou que times com 

mais de 30% das posições 

executivas ocupadas por 

mulheres têm mais chance 

de apresentar melhor 

performance financeira
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xima do fim – tem se mostrado um 

duro golpe a essas conquistas. Es-

pecialistas estimam que a crise da 

Covid-19 atrasará em uma década 

os avanços da igualdade de gênero 

no mercado de trabalho global e 

que, no Brasil, a participação femi-

nina nos setores econômicos tenha 

retrocedido a índices comparáveis 

aos da década de 1990.  

Com o fechamento das escolas e 

sem outras redes de apoio, o cuidado 

dos filhos, dos parentes idosos e da 

administração doméstica recaindo 

quase integralmente sobre as mu-

lheres, não apenas impactando suas 

carreiras, mas, muitas vezes, oca-

sionando o completo abandono do 

mercado de trabalho. O Relatório 

da McKinsey calculou que, em geral, 

os empregos das mulheres são 1,8 

vez mais vulneráveis nesta crise atu-

al do que os empregos dos homens.10 

Os impactos díspares da crise foram 

acentuados pelo aumento da aten-

ção à justiça racial e à igualdade de 

gênero, e a diversidade da força de 

trabalho e as políticas de inclusão 

que passaram a ser mais examinadas 

pelos investidores. Sem mencionar 

todas as questões de aumento de 

feminicídio e violência doméstica 

contra mulheres e crianças que o 

ambiente pandêmico acentuou, que 

não são objeto deste trabalho.

Em um momento de reconstru-

ção da economia mundial pós-pan-

demia, os dados de (des)igualdade 

de gênero podem ser um caminho 

para impulsionar a retomada eco-

nômica. As empresas, possuidoras 

dessas informações, entendem os 

benefícios trazidos do ajuste do 

equilíbrio entre o percentual de 

homens e mulheres – em todos os 

níveis hierárquicos da empresa – 

como financeiramente recompen-

sador e de relativa fácil adaptação, 

e podem procedê-lo. Um estudo do 

McKinsey Global Institute de 2015 

já demonstrava existir uma relação 

direta entre a participação das mu-

lheres na economia e o crescimen-

to do PIB. O estudo apontava que 

igualdade de homens e mulheres no 

mercado de trabalho poderia acar-

retar um aumento de 26% do PIB 

até 2025.11

Ambiente inovador
Em uma visão micro, no geral, di-

versidade e inclusão levam a am-

bientes inovativos e criativos, que, 

por sua vez, se traduzem em melho-

res resultados. Como afirmou Me-

linda Gates, “se não tivermos mu-

lheres, nem mesmo estamos fazendo 

as perguntas certas”.12 Isto pode ser 

especialmente benéfico em indús-

trias de tecnologia, e também chave 

em setores nos quais a tecnologia e 

a inovação têm um papel relevan-

te, como é o caso das indústrias de 

energia, onde a transição energéti-

ca global e a inovação tecnológica 

oferecem a chance de reformatar as 

formas de geração, distribuição e 

consumo energético.

A Agência Internacional de Ener-

gia Renovável (Irena), em pesquisa 

conduzida em 2020, estimou que 

o número de empregos atrelados a 

energias renováveis deve triplicar 

até 2050.13 O preenchimento des-

sas vagas de forma mais equilibrada 

por homens e mulheres poderá for-

talecer todos os aspectos relaciona-

dos à inovação no setor de renová-

veis, aliando os benefícios gerados 

pela diversidade de gênero à maior 

inovação nesta indústria.

Por outro lado, o setor de ener-

gia enfrenta desafios devido ao 

maior escrutínio dos fatores ESG 

na tomada de decisões de investi-

mento. À medida que os investi-

dores orientados para ESG voltam 

sua atenção para os fatores sociais, 

as empresas de energia não pare-

cem estar bem posicionadas para 

fazer com que sua cultura corpo-

rativa e estruturas de governança 

atinjam o nível de diversidade ne-

cessário para promover retornos 

mais altos, o que pode limitar seu 

acesso a fontes importantes de fi-

nanciamento.14 Entretanto, se ao 

se analisar energia e infraestrutura 

como setores que deverão ter um 

aumento dos postos de trabalho15 

e nos quais a mulher encontra-se 

Em um momento de 

reconstrução da economia 

mundial pós-pandemia, os 

dados de (des) igualdade 

de gênero podem ser um 

caminho para impulsionar 

a retomada econômica



CONJUNTURA MERCADO DE TRABALHO

M a i o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  4 7 

em grande desvantagem numérica, 

a maior inserção das mulheres no 

mercado de trabalho pode reforçar 

a recuperação pós-Covid, impul-

sionando os resultados, permitindo 

a esses setores liderar a retomada 

econômica e promovendo esse ree-

quilíbrio de gênero.

O aumento da participação das 

mulheres na economia não cons-

titui iniciativa a ser considerada 

meramente por razão de políticas 

sociais de inclusão, mas também 

parte de uma imperiosa política 

também de crescimento econômi-

co, visando à maior produtividade 

das empresas e setores.

Pacotes de estímulo econômico e 

os planos de recuperação que os go-

vernos estão implementando bus-

cam uma recuperação que pode ser 

definida por seu potencial de criar 

oportunidades de renda, empregos 

e crescimento, ao mesmo tempo 

em que acelera o atingimento de 

metas globais e nacionais de desen-

volvimento. Há quem diga que a 

recuperação econômica do mundo 

pós-pandemia seria verde – green 

recovery, fazendo alusão a aspec-

tos ambientais, mas importantes 

métricas e índices econômicos, não 

deixam dúvida de que é a inclusão 

da mulher no mercado de trabalho 

que irá destravar e acelerar a recu-

peração econômica global. 

Estamos diante, senhoras e senhores, 

de uma verdadeira pink recovery.  

1Diversity wins: How inclusion matters. Disponível 
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mckinsey/featured%20insights/diversity%20
and%20inclusion/diversity%20wins%20

how%20inclusion%20matters/diversity-wins-
how-inclusion-matters-vf.pdf>. Acesso em: 12 
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de diversidade e inclusão conseguem atrair e 
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cas semelhantes tendem a pensar de maneira 
parecida, em um ambiente diverso se juntam 
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4When women lead, firms win. Disponível em: 
<https://www.spglobal.com/en/research-
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6How gender lens investing is gaining 
ground. Knowledge @ Wharton, Wharton 
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fazendo alusão a  

aspectos ambientais
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positivos. De 2018 a 2020, o número de empre-
sas do ranking atendendo a requisitos de igual-
dade entre homens e mulheres havia crescido 
41%, de 230 para 325 companhias.

9Maitaine Sardon, Sustainability investors shift 
your focus to social issues, Wall Street Journal, 
19 de out. de 2020. Disponível em: <https://
w w w.w s j . c o m / a r t i c l e s / s u s t a i n a b i l i t y -
investors-shift-their-focus-to-social-issues-
11602342000>.

10Sarah Coury et al. Women in the workplace 
2020, McKinsey & Company, 30 de set. de 2020. 
Disponível em: <https://www.mckinsey.com/
featured-insights/diversidade-e-inclusão/
mulheres no local de trabalho>.

11Disponível em: <https://www.mckinsey.com/~/
media/McKinsey/Industries/Public%20and%20
Social%20Sector/Our%20Insights/How%20
advancing %20womens %20equalit y %20
can %20add %2012 %20tri l l ion %20to %20
global%20growth/MGI%20Power%20of%20
parity_Full%20report_September%202015.
pdf>. Mais modesto foi o estudo da Bloomberg 
Economics, que apontou que a igualdade 
de gênero seria responsável pela injeção de  
US$ 20 trilhões na economia mundial, aumentando 
em 30% o PIB até 2050. Disponível em:
< h t t p s : / / w w w. b l o o m b e r g . c o m / n e w s /
articles/2021-03-09/women-could-give-20-
trillion-boost-to-economic-growth-by-2050>. 

12Melinda Gates: The tech industry needs to fix its 
gender problem now. Disponível em: <https://
www.theatlantic.com/business/archive/2017/03/
melinda-gates-tech/519762/?linkId=35610398>.

13Renewable energy: A gender perspective. 
Disponível no site da Irena em: <file:///C:/
Users/lgs/Documents/ESG/IRENA_Gender_
perspective_2019.pdf>. Acesso em: 12 de mar. 
de 2021. 

14The social aspects of ESG investing: Insights 
on diversity in energy finance. Disponível 
em: <https://www.energypolicy.columbia.
edu/research/commentary/social-aspects-
esg-investing-insights-diversity-energy-
f inance?utm_source = Women+in+Energy
+program & utm_campaign = 638954a260-
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número 3.
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Em 22 e 23 de abril, o presidente 
Joe Biden ciceroneou o evento Lea-
ders Summit on Climate, recebendo 
virtualmente 40 chefes de Estado. 
Na ocasião, anunciou aumento do 
compromisso da meta de redução 
de gases de efeito estufa de 50% 
para 2030 em relação a 2005. Di-
versos foram os líderes que anun-
ciaram metas mais ambiciosas e 
mesmo a resposta do presidente Jair 
Bolsonaro reafirmou compromis-
sos ambientais do país como fim 
do desmatamento ilegal até 2030 
e sinalizou antecipação da meta de 
neutralidade de carbono. 

No esteio dessas manifestações 
de compromissos climáticos, a Em-
presa de Pesquisa Energética (EPE) 
inaugurou uma série de seminários 
virtuais com o objetivo de discutir a 
oportunidade e a forma de introdu-
ção de mecanismos de precificação 
de carbono no setor elétrico. 

O argumento mais frequentemen-
te apresentado é que o setor de ener-
gia no Brasil tem pequena participa-
ção nas emissões, de 32%, sendo que 
a eletricidade responde por 4% das 
emissões de gases de efeito estufa (de 
acordo com informações do MCTIC 
de 2020, referentes a 2016). 

E para garantir acesso universal e 
uso de energia elétrica na região, em 
2020 o governo federal instituiu o 
programa Mais Luz para a Amazô-
nia, que preconiza avanço das fontes 
renováveis e eficiência energética. 

Além das pessoas e comunidades 
sem acesso à eletricidade, há 211 sis-
temas isolados na Região Norte. Nes-
ses, o atendimento se dá quase em sua 
totalidade por meio de geração a óleo 
diesel, extremamente cara e poluen-
te, com custos alocados na Conta de 
Consumo de Combustíveis (CCC), 
uma das principais componentes da 
Conta de Desenvolvimento Energético 
(CDE), uma espécie de Conta Movi-
mento do setor elétrico, para fazer um 
paralelo com algo que os economistas 
conhecem bem. Em 2021 a produção 
de eletricidade nos sistemas isolados 
custará cerca de R$ 8 bilhões, 75% 
deles suportados pelos consumidores 
das regiões Sul e Sudeste do país. 

Caminhos a seguir
O elemento crítico principal do aten-
dimento aos sistemas isolados é a 
dificuldade de implementar solução 
ou trajetória de saída para esse esta-
do de coisas. Em um mundo em que 

Paradoxos do atendimento de 
energia na região amazônica

Joisa Dutra
Diretora do FGV CERI e doutora em economia pela FGV EPGE

Pouca gente sabe, mas convivem 
no setor elétrico dois mundos. O Sis-
tema Interligado Nacional (SIN) que 
corresponde à malha de transmissão 
e conecta os subsistemas do país, 
abrange mais de 99% da capacidade 
instalada de produção de eletricida-
de. Mas há municípios, comunida-
des e famílias que não são abarcados 
por esse sistema. Nesses chamados 
sistemas isolados, concentrados na 
região amazônica, 97% do atendi-
mento se dá por combustíveis fós-
seis, principalmente óleo diesel. Essa 
energia é cara sob todos os aspectos: 
pelos precificados, como o custo ex-
plícito, e do ponto de vista ambien-
tal. O volume de emissões, medido 
em tCO2e/MWh, é seis vezes maior 
do que o correspondente no sistema 
interligado, no qual 87% da produ-
ção se dá com geração limpa. 

O desafio de promover acesso à 
energia limpa e barata na Amazônia 
– o desejo das pessoas em última ins-
tância – tem diferentes faces. Apesar 
do enorme sucesso do Programa Luz 
para Todos, que garantiu acesso à 
eletricidade para cerca de 20 milhões 
de pessoas no Brasil desde 2002 (Lei 
no 10.438/02), 70 mil famílias ain-
da carecem de acesso à eletricidade. 



CONJUNTURA ENERGIA

M a i o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  4 9 

inovações tecnológicas nos oferecem 
crescentes e vantajosas oportuni-
dades para disseminar tecnologias 
limpas de produção de eletricidade, 
falhamos em resolver ou mitigar os 
problemas subjacentes a essa gera-
ção. Os incentivos postos à mesa, 
seja por meio da política e regula-
ção, não têm permitido resolver o 
tamanho da CCC e seus impactos 
nos consumidores de todo o país. 

Existem soluções propostas para 
mitigar o problema do atendimento 
aos sistemas isolados. Os planos in-
cluem a conexão de um conjunto de 
sistemas que respondem por aproxi-
madamente 2/3 da carga ou consumo 
de eletricidade e cerca de 40% do con-
sumo da CCC. O governo tem promo-
vido leilões para contratar soluções de 
atendimento nos sistemas isolados e 
tem outro programado para abril (não 
havia sido realizado no momento da 
redação desse artigo). 

Em leilão em 2016 foi contrata-
do atendimento para 88 sistemas 
isolados. O prazo para implanta-
ção das soluções era curto, de dois 
anos. E no meio do caminho havia 
uma pedra, a pandemia da crise da 
Covid-19 tem sido usada para justi-
ficar o atraso nas entregas. Relatório 
da CCEE reporta que 31 sistemas 
contratados não haviam entrado em 
operação, onerando a CCC em cerca 
de R$ 135 milhões em 2020.

O segundo leilão contempla con-
tratação para 23 localidades em 22 
municípios da Região Norte, por 
meio da contratação de 97 megawat-
ts (MW) de capacidade de produção 
(potência instalada). A análise das 
contribuições apresentadas na Con-
sulta Pública 070/2020, realizada 
pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) para aperfeiçoar o 

processo, ajuda a entender as difi-
culdades encontradas pelos compe-
tidores, potenciais e efetivos, para 
promover soluções competitivas na 
região. Apesar dos esforços do gover-
no e do regulador, riscos de demanda 
e de licenciamento ambiental aloca-
dos aos investidores ainda conferem 
vantagem competitiva às soluções 
de atendimento com base em com-
bustíveis fósseis. E os imperativos 
de garantir isonomia nas condições 
de atendimento à população nos sis-
temas isolados: apenas no estado de 
Roraima são admitidas soluções com 
atendimento de menos de 24 horas. 

Um desafio muito importante na 
tentativa de mitigar a geração de 
combustíveis fósseis nos sistemas 
isolados, são as receitas arrecada-
das pelos governos estaduais com 
ICMS cobrado sobre combustíveis 
usados na produção de eletricidade 
e os grupos que se beneficiam da 
distribuição desses combustíveis. E 
não se trata apenas do combustível 
usado: há um volume considerável 
de perdas e inclusive acidentes no 

transporte aquaviário, que não são 
incomuns, mas que passam desper-
cebidos, contaminando ecossistema 
valioso para todos e mais ainda para 
a população-alvo a ser beneficiada. 

Contrariando expectativas e esfor-
ços de diversos agentes, que incluem 
governo, reguladores e órgãos de 
controle, temos falhado solenemente 
em conciliar a promoção de soluções 
de suprimento para as populações 
atendidas, em serem atendidas, em 
comunidades na região amazônica 
com o avanço das tecnologias limpas 
de produção de eletricidade, como 
mostram os resultados dos leilões 
dos sistemas isolados. 

Os números do acesso à eletrici-
dade na Amazônia são ao mesmo 
tempo grandes e pequenos e ocul-
tam desafios econômicos, sociais e 
ambientais contraditórios à primeira 
vista. Pequena é a parcela da popu-
lação e sua participação no consumo 
de eletricidade. Grandes são os custos 
econômicos, financeiros, sociais e am-
bientais do ponto de vista individual. 
E mais ainda se considerarmos que 
se concentra na região que hoje está 
no epicentro dos conflitos do Brasil 
com um mundo que se volta, cada 
vez mais, para uma competição em 
que o conteúdo carbônico é a princi-
pal dimensão de vantagem competiti-
va. Em um contexto em que a tônica 
da transformação do setor elétrico é 
dada pela descentralização – aumento 
da penetração dos recursos distribuí-
dos – talvez seja a hora de pensarmos 
que há soluções no meio do caminho 
que, com aumento da flexibilidade 
nas condições de atendimento, per-
mitam aumentar as oportunidades e 
o papel das tecnologias limpas para o 
atendimento às necessidades de ener-
gia da população na Amazônia. 

Nos sistemas isolados, 

concentrados na região 

amazônica, 97% do 

atendimento de energia se 

dá por combustíveis fósseis, 

principalmente óleo diesel, 

cara e poluente
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Finalmente aconteceu! Apesar das 

tentativas de suspensão, no dia 30 

de abril de 2021 foi realizado o 

leilão de concessão dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamen-

to sanitário dos quatro blocos (um 

não foi leiloado) de municípios do 

estado do Rio de Janeiro (RJ) – co-

nhecido como o leilão da Compa-

nhia Estadual de Águas e Esgotos 

do Rio de Janeiro (Cedae). Este 

era o leilão de infraestrutura mais 

aguardado dos últimos anos. Esse 

é o maior projeto de infraestrutura 

recente do país, com investimentos 

previstos na ordem de R$ 30 bi-

lhões, em 35 anos de concessão, e 

população beneficiada estimada em 

11 milhões. Havia grande expectati-

va não só pelo tamanho dos investi-

mentos, o que sinalizaria o apetite de 

investidores para financiar avanços 

no saneamento, como também pelo 

simbolismo que o sucesso do leilão 

traria para um setor ainda marcado 

pela predominância estatal. Além 

disso, o leilão tem importantes im-

plicações para o estado, dado que a 

adesão ao Regime de Recuperação 

Fiscal encontrava-se a ele vinculada  

possuem experiência no setor. A ta-

bela 1 resume o resultado do leilão.

São pontuadas a seguir particula-

ridades desse certame, notadamente 

no que tange: (i) às diferenças rela-

tivas ao leilão da Região Metropo-

litana de Maceió/AL; (ii) ao fato de 

o bloco 3 não ter apresentado ven-

cedor; e (iii) aos impactos esperados 

desse procedimento licitatório.

Leilões do Rio e de Maceió
Guardadas as devidas particulari-

dades, em especial no que se refere 

à escala da concessão, é impossível 

não comparar o leilão de saneamen-

to do RJ com o da Região Metropo-

litana de Maceió/AL (RMM)1 – pri-

Virada de página no 
saneamento fluminense

Juliana Jerônimo Smiderle, Morgana Capodeferro, Pedro Engel e Edson Gonçalves
Pesquisadores do FGV CERI

Tabela 1 Resultado do leilão

Modelados pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico 

(BNDES), os quatro blocos licita-

dos abrangem 34 municípios flumi-

nenses, além de uma parte do muni-

cípio do RJ em cada um (figura 1). 

As metas contratuais estabelecem 

que em 12 anos todos os municí-

pios devem ter os serviços de abas-

tecimento de água e esgotamento 

sanitário universalizados (atingi-

mento de 99% de atendimento em 

água e 90% em esgoto).

Como resultado do leilão, os ser-

viços de água e esgoto em 28 muni-

cípios fluminenses e do município do 

RJ, exceto em parte da Zona Oeste 

(inserida no bloco 3), foram conce-

didos para empresas privadas que já 

Bloco
Lance mínimo 

(R$ bilhões)
Lance vencedor 

(R$ bilhões)
Ágio

Consórcio 
vencedor

1 4,04 8,20 103% Aegea

2 3,17 7,29 130% Iguá Projetos

3* 0,91 - - -

4 2,50 7,20 188% Aegea

*Não licitado. Fonte: Elaboração própria.
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meiro leilão do setor modelado pelo 

BNDES, realizado em 30/9/2020. A 

título comparativo, este previa in-

vestimentos de R$ 2,6 bilhões para 

cumprir com as metas contratuais, 

enquanto o do RJ, R$ 29,7 bilhões.

O primeiro ponto que chama a 

atenção é a diferença dos ágios. No 

RJ, os ágios das propostas apresen-

tadas pelas licitantes ficaram entre 

3% e 130%, considerando todos 

os blocos licitados (tabela 2). Já no 

caso de Alagoas (AL), os ágios va-

riaram entre 1.562% e 13.183%. 

Neste caso, os lances do leilão flu-

Fonte: Elaboração própria.

minense foram mais compatíveis 

com o previsto pela modelagem do 

BNDES, conferindo maior segu-

rança de que os lances representam 

o real valor da concessão. Isso in-

corre em menor risco de que o ven-

cedor se frustre com a real situação 

dos ativos (projeções de receitas e 

custos) a serem revelados ao longo 

do contrato, o que poderia invia-

bilizar o cumprimento das obriga-

ções contratadas.

O segundo ponto observado tra-

ta-se dos players interessados. Os 

blocos mais concorridos do leilão do 

RJ receberam quatro propostas (ta-

bela 2) contra sete em AL. Um dos 

motivos que pode justificar a menor 

quantidade de interessados no lei-

lão fluminense é o tamanho da con-

cessão: os investimentos relativos 

ao leilão de AL representaram cerca 

de 10% daqueles do leilão do RJ. O 

lance mínimo em AL era de R$ 15,1 

milhões, cerca de 2% do valor do 

menor lance mínimo dos blocos flu-

minenses (tabela 1). De todo modo, 

os players mais competitivos em AL 

também apresentaram propostas no 

recente leilão – as empresas já ex-

Bloco 1
AP 2.1 + 18 municípios

Bloco 2
AP 4 + 2 municípios

Bloco 3
AP 5 + 6 municípios

Bloco 4
AP 1, 2.2 e 3 + 8 municípios

Figura 1 Área de concessão de cada bloco licitado

Município do Rio de Janeiro

De forma simplificada
AP 2.1 – Zona Sul.
AP 4 – parte da Zona Oeste (Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá etc.). 
P 5 – parte da Zona Oeste (Campo Grande, Deodoro etc.).
AP 1, 2.2 e 3 – Zona Norte e Central do município do Rio de Janeiro.
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perientes no setor de saneamento 

(BRK Ambiental, Aegea e Iguá Sa-

neamento) e o Grupo Equatorial, 

com experiência no setor de energia 

elétrica e que está buscando espaço 

no saneamento (vale ressaltar que, 

no leilão fluminense, este chegou 

mais perto – ficou em segundo co-

locado no bloco 4, enquanto em AL 

foi o terceiro). Este fato reafirma 

haver investidores interessados no 

saneamento nacional, inclusive no-

vos entrantes.

O terceiro e último ponto da 

comparação do leilão do RJ e de 

AL diz respeito a um participante 

específico: a BRK Ambiental. No 

leilão de 2020, a empresa foi extre-

mamente competitiva, ganhando a 

licitação da RMM. A BRK Ambien-

tal pagou R$ 2,01 bilhões de outor-

ga pelos serviços de água e esgoto 

em AL – ágio de 13.183% (3.508 

pontos percentuais acima do segun-

do colocado). Já no RJ, apresentou 

propostas não competitivas nos 

blocos 1 e 4, e sequer apresentou 

proposta para o bloco 3 (tabela 2), 

onde já atua por meio da concessão 

Zona Oeste Mais.

Bloco não licitado
O bloco 3 consiste em parte da Zona 

Oeste carioca (bairros como Campo 

Grande, Deodoro, Santa Cruz etc. – 

AP 5) e seis municípios fluminenses: 

Itaguaí, Paracambi, Pinheiral, Piraí, 

Rio Claro e Seropédica. Era o bloco 

com menor lance mínimo (tabela 1) 

e menor valor de investimento pre-

visto: R$ 2,63 bilhões, sendo 64% 

em água e 36% em esgoto – o único 

em que o investimento em água era 

maior que o de esgoto. Os blocos 1, 

2 e 4 apresentavam investimentos de 

R$ 8,90 bi, R$ 2,69 bi, e R$ 16,09 

bi, respectivamente.

Apesar disso, apenas um con-

sórcio apresentou proposta: Aegea. 

Como era previsto pelo edital, o 

bloco 3 foi o último a ser licitado. 

Como a Aegea já havia ganhado ou-

tros dois blocos (1 e 4, totalizando 

R$ 15,4 bilhões de outorga – tabela 

1), ela decidiu retirar a proposta do 

bloco 3 – o que era uma possibilida-

de também prevista no edital.

Chamou a atenção o consórcio 

Rio de Janeiro Mais Saneamento 

não ter apresentado proposta, uma 

vez que as consorciadas BRK Am-

biental e Grupo Águas do Brasil já 

atuam na AP 5 nos serviços de es-

gotos (concessão Zona Oeste Mais). 

Isso pode representar uma falta de 

atratividade do bloco frente aos de-

safios colocados para a região como, 

por exemplo, a situação das milícias, 

conforme veiculado na imprensa.2

O resultado do bloco 3 é pon-

to de atenção para o BNDES e 

para futuras modelagens, que de-

vem avaliar as causas da rejeição 

do mercado para aprimorar este 

projeto e futuros. Entre possíveis 

soluções para o bloco em questão 

estão: a redução do lance mínimo – 

solução mais simples – ou mesmo a 

redução das obrigações contratuais 

Consórcio Integrantes
Ágio 

bloco 1**
Ágio 

bloco 2
Ágio 

bloco 3
Ágio 

bloco 4**

Aegea Aegea 48% * * 116%

Iguá Saneamento
Iguá 

Saneamento
78% 130% - -

Redentor
Grupo 

Equatorial
59% 42% - 113%

Rio de Janeiro 
Mais Saneamento

BRK Ambiental
Grupo Águas 

do Brasil
3% 50% - 56%

Tabela 2 Consórcios participantes e 
propostas apresentadas

Fonte: Elaboração própria. 
*Proposta retirada. **O leilão dos blocos 1 e 4 foram para a etapa viva-voz, por isso os ágios apresentados nesta tabela diferem 
dos da tabela 1.

A expectativa é que o 

bloco 3 seja relicitado 

ainda este ano. O desafio 

do BNDES, responsável 

pela modelagem, é tornar 

o bloco mais atraente em 

curto espaço de tempo
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CONJUNTURA SANEAMENTO

ou a junção do bloco a outras regi-

ões, para garantir a viabilidade das 

obrigações estipuladas.   

A expectativa é que o bloco 3 

seja relicitado ainda este ano. Há a 

possibilidade ainda de inclusão de 

algumas cidades3 que inicialmente 

haviam sido consideradas na mo-

delagem no BNDES, mas que não a 

aprovaram no ano passado – esta é a 

situação de 29 municípios fluminen-

ses. Isso, claro, depende da demons-

tração de interesse dos prefeitos. O 

desafio do BNDES, responsável pela 

modelagem, é tornar o bloco mais 

atraente em curto espaço de tempo.

Impactos no saneamento 
O sucesso do leilão da Cedae, em es-

pecial do bloco 4, renova as esperan-

ças dos moradores da Região Metro-

politana do Rio de Janeiro, cerca de 7 

milhões de pessoas, quanto à solução 

permanente das sucessivas crises no 

abastecimento de água, causadas pela 

presença de geosmina no manancial da 

estação de tratamento de água (ETA) 

Guandu. Isso porque a solução para 

este problema está inserida nos con-

tratos de concessão licitados, os quais 

estabelecem como meta a implantação 

de coleta e tratamento de esgoto nos 

municípios responsáveis pela carga 

poluidora que alcança o rio Guandu. 

O novo momento do saneamento 

fluminense também traz expectativas 

de que finalmente se possa presenciar 

a melhoria da qualidade da água da 

Baía de Guanabara. À exceção do 

município de Guapimirim, todos os 

municípios do entorno da baía serão 

agora atendidos por prestadores pri-

vados, estando sujeitos a metas con-

tratuais de expansão do atendimento 

e de desempenho na prestação dos ser-

viços, bem como à fiscalização quanto 

ao cumprimento destas, por meio da 

regulação de suas atividades. As metas 

contratuais estabelecidas para os blo-

cos licitados preveem que mais de 2 

milhões de pessoas passem a ter acesso 

à água potável e cerca de 6 milhões de 

pessoas, à coleta de esgoto.

Os investimentos previstos para o 

cumprimento das metas contratuais 

superam em 11 vezes o valor daqueles 

realizados pelos prestadores públicos 

nos municípios licitados, entre 2007 

e 2019,4 o que demonstra o inegável 

aumento do aporte financeiro no se-

tor. Se somados aos demais projetos 

de saneamento recentemente licitados, 

nos estados de Alagoas, Mato Gros-

so do Sul e Espírito Santo, estima-se 

o montante de cerca de R$ 36 bilhões 

direcionados ao avanço do setor. Este 

montante representa 10% do investi-

mento necessário no saneamento entre 

O novo momento do 

saneamento fluminense 

também traz expectativas 

de que finalmente se possa 

presenciar a melhoria da 

qualidade da água da Baía 

de Guanabara

2019 e 2033 (expansão e reposição do 

sistema) para o atingimento da meta 

de universalização, conforme indicado 

no Plano Nacional de Saneamento Bá-

sico (Plansab).

O primeiro passo para a melhoria 

da qualidade e expansão dos serviços 

de abastecimento de água e esgota-

mento sanitário no Rio de Janeiro foi 

dado. Para que o sucesso do leilão seja 

realmente alcançado é imprescindível 

a adequada regulação, que é respon-

sabilidade da Agência Reguladora 

de Energia e Saneamento Básico do 

Estado do Rio (Agenersa). A agência 

possui papel fundamental para que as 

expectativas da população pactuadas 

nos contratos sejam de fato atendi-

das. Há muito trabalho pela frente. 

Espera-se que o leilão da Cedae seja 

a consolidação do caminho, aberto 

pelo leilão da RMM, para a univer-

salização dos serviços de saneamen-

to, contando com a parceria pública 

e privada. Sigamos em frente traba-

lhando rumo a esta meta! 

1Os autores assinaram o artigo “Nova era do 
saneamento (apesar dos percalços)”, publicado 
no Blog do IBRE no dia 6/10/2020, no qual 
comentam o resultado do leilão da Região 
Metropolitana de Maceió. Leia o artigo em 
<https://blogdoibre.fgv.br/posts/nova-era-do-
saneamento-vista-apesar-dos-percalcos>. 

2Vide O Globo, disponível em: <https://oglobo.
globo.com /rio/leilao-da-cedae-entenda-
situacao-do-unico-bloco-sem-propostas-
que-abrange-area-de-atuacao-de-milicias-na-
zona-oeste-do-rio-24997318>. 

3Segundo informações veiculadas pelo O 
Globo, disponível em: <https://g1.globo.
com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/30/
primeiro-lote-do-leilao-da-cedae-e-vendido-
com-mais-de-100percent-de-agio-sobre-o-
lance-inicial.ghtml>. 

4Segundo dados do Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Saneamento (SNIS).
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A Organização Mundial do Comércio 
(OMC) estima que o volume do comér-
cio mundial recuou 5,3% entre 2020 
e 2019 e irá crescer 8% em 2021.1 O 
aumento em 6,4% do PIB dos Estados 
Unidos e de 8,4% da China, segundo 
projeção do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), irá contribuir para 
a melhora do comércio mundial. As 
estimativas supõem que a pandemia 
estará controlada, pelo menos, nos 
países de alta renda e na maioria dos 
países de renda média/alta.

Observa-se que outros fatores 
também apontam para um cenário 
favorável no comércio mundial. O 
principal foi a eleição de Joe Biden 
para a presidência dos Estados Uni-
dos. Os pronunciamentos de Biden 
que sinalizam um compromisso com 
o sistema multilateral e a volta de 
aliança com os parceiros tradicio-
nais, como a União Europeia, foram 
recebidos como um freio ao recru-
descimento do protecionismo. Além 
disso, os dois aliados possuem agen-
das comuns que poderão avançar 
num ambiente de cooperação. Des-
tacam-se: regulações e tributação re-
ferentes ao comércio digital; o tema 
da mudança climática; e China.

No tema das grandes companhias 
que operam no mundo digital, a União 
Europeia é a favor da tributação, en-
quanto os Estados Unidos tendem a 

reciprocidade, mesmo que a medida 
tenha sido imposta unilateralmente. 

Divergências de posições sempre 
estiveram presentes entre os dois prin-
cipais aliados do mundo ocidental. 
Essas, porém, tendem a ser resolvidas, 
desde que haja o compromisso com 
um sistema de cooperação bilateral e 
multilateral. Sob esse aspecto, o voto a 
favor da nova diretora geral da OMC, 
doutora Ngozi Okonjo-Iweala, mos-
tra que os Estados Unidos não mais re-
chaçam o sistema multilateral. Se isso 
irá se traduzir em acordos que permi-
tam a volta do Sistema de Solução de 
Controvérsias é uma outra questão. A 
União Europeia e vários outros países 
têm ressalvas em relação ao funciona-
mento do sistema, mas a diferença é 
que os Estados Unidos têm mostrado 
pouca disponibilidade para se chegar 
a uma solução conjunta. 

Há uma questão, porém, que Esta-
dos Unidos e União Europeia concor-
dam e se refere à questão de “disci-
plinar a China”. Relatórios por parte 
dos europeus e do governo estaduni-
dense sobre o não cumprimento da 
China em relação aos compromissos 
firmados com a entrada do país na 
OMC são frequentes. Mecanismos 
de monitoramento dos investimentos 
chineses em seus territórios e de aqui-
sições e fusões de empresas europeias 
e estadunidenses tornam-se mais ri-

O que o primeiro quadrimestre 
sinaliza para o comércio mundial?

Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

proteger os interesses de suas empre-
sas que discordam dessa taxação. No 
entanto, há sinais de que será possí-
vel chegar a algum acordo no âmbito 
dos acordos plurilaterais na OMC. 
Na questão climática, Biden sinalizou 
o seu compromisso com o Acordo de 
Paris, além de ter promovido a Cú-
pula sobre Mudança Climática com 
os principais países que integram esse 
tema no final de abril.

Observa-se, porém, que a propos-
ta da União Europeia de criar um 
imposto sobre produtos importados 
que não atendam às diretrizes euro-
peias quanto aos limites da emissão 
de gás carbônico não é totalmente 
endossada pelos Estados Unidos. 

As hegemonias procuram preser-
var seu papel. Biden não é Trump. No 
entanto, a ideia de recuperar o papel 
central e de liderança dos Estados 
Unidos no cenário político e econô-
mico internacional está sempre pre-
sente nos pronunciamentos do atual 
presidente. Um sinal de cooperação 
com a União Europeia seria a reti-
rada das “tarifas de sanções comer-
ciais” sobre produtos siderúrgicos de 
alumínio, que também afetaram o 
Brasil. Isso, porém, não ocorreu até 
o momento. A história mostra que os 
Estados Unidos retrocedem em suas 
práticas protecionistas só depois de 
negociações onde esperam alguma 
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gorosos. A acusação de que a China 
obriga as empresas estrangeiras que 
operam em seu território a transferi-
rem tecnologia são preocupações ex-
pressas nos dois lados do Atlântico. 

No início de 2021, o tema dos di-
reitos humanos ganhou força com a 
denúncia pela União Europeia, Reino 
Unido, Canadá e Estados Unidos, de 
que na cidade de Xinjiang mulçu-
manos uigures estavam confinados 
em campos de trabalho forçado. A 
União Europeia bloqueou bens em 
solo europeu de funcionários de alto 
escalão da cidade de Xinjiang, o que 
não ocorria desde 1989. A China res-
pondeu expulsando pesquisadores e 
representantes diplomáticos. Em adi-
ção, o tema da “guerra tecnológica” 
também preocupa os líderes tecnoló-
gicos da União Europeia. A aprova-
ção do acordo de investimentos entre 
a China e a União Europeia saudado 
como uma demonstração de que é 
possível ter uma negociação que aten-
da interesses de países com distintas 
práticas de condução de políticas de 
desenvolvimento, em especial o tema 
da presença de investimentos das em-
presas estatais em territórios estran-
geiros e práticas de transferência de 
tecnologia, é agora pouco provável. 

O programa de Biden de Made all 
By America2 que traz propostas de 
fundos de financiamento subsidiados 
para setores de alta tecnologia, pes-
quisa e desenvolvimento, entre ou-
tros, podia ser entendido como uma 
forma de aproximação com a China 
nos temas regulatórios no comércio 
mundial. O que todos os países que-
rem é assegurar graus de flexibilidade 
para colocar em prática suas políti-
cas de desenvolvimento. No entan-
to, o reconhecimento da diversidade 
na atuação das políticas permanece 

como fonte de conflito entre o pa-
drão ocidental criado no pós-guerra 
e as escolhas da China. 

Dani Rodrik em seu livro The glo-
balization paradox, publicado em 
2011, desenvolve o conceito de um 
trilema entre hiperglobalização, de-
mocracia e autonomia das políticas 
nacionais. Segundo Rodrik, até os 
anos 1970 o sistema multilateral re-
solvia esse trilema ao não exigir har-
monização de padrões regulatórios 
para a convivência no sistema multila-
teral. Países latinos que infringiam as 
regras multilaterais com seus modelos 
de substituição de importações e o Ja-
pão com suas políticas industriais não 
ameaçavam a hegemonia dos Estados 
Unidos no comércio mundial. 

A partir de meados dos anos 1980 
ganhou força o tema da harmonização 
de regras e/ou convergência regulató-
ria. As empresas europeias e estadu-
nidenses passaram a perder parcelas 
de mercado no âmbito doméstico e 
internacional para os novos países in-
dustrializados e o Japão. As negocia-
ções da Rodada Uruguai (1986-1994) 
que compreenderam acordos em áreas 
como direitos de propriedade intelec-
tual, investimentos e serviços procu-
raram assegurar maior convergência 
de regras, num mundo em que a frag-
mentação da produção e o crescimen-
to das cadeias de valor globais e regio-
nais passaram a ser parte integrante 
da dinâmica do comércio mundial.

Críticas às demandas por harmoni-
zação de regras não é um tema novo 
na agenda internacional. Entremen-
tes, a entrada da China na OMC, em 
2001, colocou novos desafios para o 
“trilema de Rodrik”. Para Rodrik, o 
atendimento às demandas da socie-
dade nacional é parte de um sistema 
democrático. A escolha dos governos 

deve refletir e ser orientada por essas 
demandas que refletem as escolhas 
dos Estados nacionais por suas estra-
tégias de desenvolvimento. Coibir es-
sas demandas e aceitar que as regras 
sejam ditadas pelas “demandas da 
hiperglobalização” anula a democra-
cia. Rodrik não é contra o comércio 
mundial e a mobilidade dos serviços e 
fatores de produção, apenas considera 
que o sistema regulatório deve ter um 
grau de flexibilidade para atender aos 
diferentes estágios de desenvolvimento 
e de preferências de cada sociedade. 

No mundo atual, um dos princi-
pais atores na economia mundial não 
segue as regras das democracias oci-
dentais, como a garantia das liberda-
des individuais. O que é democracia, 
se os países cumprem as regras sobre 
respeito e garantia das liberdades indi-
viduais, foge ao escopo dessas notas. 
Qual é o melhor sistema pressupõe 
questionar qual é o quadro referen-
cial de valores, escolhas éticas, priori-
dades da sociedade (liberdade indivi-
dual, ganhos coletivos), entre outros. 
Como conciliar regras no sistema de 
comércio mundial se os países partem 
de premissas diferentes como mostra 
o caso dos muçulmanos uigures. 

Há boas notícias para o comércio 
mundial com a eleição de Biden. No 
entanto, a tensão entre China e Esta-
dos Unidos no campo da regulação 
do comércio mundial permanece. O 
tom otimista: na área de mudança 
climática, China, Estados Unidos e 
União Europeia se aproximam na 
busca de soluções. Um aprendizado 
para outras questões? 

1Projeção divulgada em 31/3/2021.

2Ver Conjuntura Econômica, edição de fevereiro 
de 2021.
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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

2020 Out. 152,347 216,244 223,952 215,704 181,987 149,017 210,403 210,745 209,780

Nov. 160,551 215,918 224,358 222,422 190,654 152,019 214,931 215,835 209,888

Dez. 159,703 217,365 223,984 225,392 191,536 153,644 218,179 216,852 225,114

2021 Jan. 160,092 217,965 230,741 231,918 194,535 156,019 222,211 218,777 233,458

Fev. 161,929 220,226 231,139 239,259 199,355 162,376 226,376 226,100 271,137

Mar. 161,622 220,703 240,512 246,870 206,157 163,873 228,244 235,970 301,920

*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

2020 Out. 1612,943 847,783 2418,736 768,510

Nov. 1716,039 864,629 2366,362 789,720

Dez. 1639,487 890,316 2646,420 800,779

2021 Jan. 1692,756 927,717 3048,079 817,241

Fev. 1732,817 963,245 3074,899 853,855

Mar. 1762,818 991,564 3107,316 882,387

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

2020 Out. 339,640 235,154 301,992 202,822 651,471 314,847

Nov. 364,732 249,555 315,366 202,822 636,592 325,486

Dez. 340,455 260,978 309,312 202,822 715,267 323,001

2021 Jan. 356,580 264,271 311,701 202,822 828,555 331,345

Fev. 363,437 267,450 322,812 221,993 835,510 349,040

Mar. 370,281 272,449 327,300 223,439 844,357 373,829

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

2020 Out. 882,791 893,977 1028,684 1047,327 828,778 896,505 902,681

Nov. 905,982 917,538 1062,703 1081,963 839,382 925,887 934,342

Dez. 912,870 924,504 1069,901 1089,291 845,268 934,758 952,789

2021 Jan. 939,304 951,395 1111,864 1132,015 852,809 958,844 965,507

Fev. 964,631 977,133 1149,711 1170,548 868,929 983,063 994,203

Mar. 985,517 998,344 1179,510 1200,887 880,265 1011,948 1023,946

*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

2020 Out. 135,384 189,943 247,858 185,513 253,572 226,607

Nov. 137,866 190,076 256,274 190,958 263,654 231,514

Dez. 139,870 190,767 263,303 193,320 270,224 233,624

2021 Jan. 146,354 190,748 268,016 195,904 278,699 240,009

Fev. 155,001 191,046 276,209 196,827 310,159 250,058

Mar. 163,017 192,111 288,173 202,641 320,719 259,577

*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

2020 Out. 183,496 99,6670 207,041 156,326 156,092 217,796

Nov. 187,648 100,241 213,819 158,072 157,241 221,379

Dez. 189,244 100,742 215,786 159,606 157,751 223,694

2021 Jan. 195,601 101,595 220,005 163,269 161,046 230,911

Fev. 203,310 102,038 224,791 164,663 162,586 236,354

Mar. 209,351 103,711 232,700 167,966 163,119 244,320

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

1431264 – Col. 5 1431265 – Col. 1 1431266  - Col. 1A 1431414 - Col. 1B 1431428 - Col. 2 1431429 - Col. 2A 1431433 - Col. 2B 1431439 - Col. 2C 1431444 - Col. 2D

2020 Out. 609,010 592,526 598,869 632,761 773,291 1033,780 1139,821 425,728 262,817

Nov. 614,740 603,685 613,942 635,937 775,809 1035,912 1144,216 429,588 264,387

Dez. 621,342 612,548 625,634 639,104 798,058 1051,511 1227,273 432,346 268,909

2021 Jan. 623,016 620,122 635,927 641,119 788,819 1049,561 1180,453 432,828 271,220

Fev. 626,371 620,678 635,604 643,750 789,435 1051,495 1178,915 433,789 270,480

Mar. 632,616 620,850 635,119 645,450 795,345 1060,825 1192,937 435,136 272,793

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 Hidráulico

1431447 - Col.  2E 1431448 - Col. 2EA 1431455 - Col. 2EB 1431460 - Col. 2F 1431468 - Col. 2G 1431469 - Col. 2GA 1431477- Col. 2GC

2020 Out. 121,348 230,415 58,150 304,106 494,899 560,448 402,299

Nov. 121,755 233,471 58,084 305,552 497,105 558,103 411,391

Dez. 122,376 233,706 58,490 308,158 503,756 566,054 425,266

2021 Jan. 122,348 233,325 58,514 309,561 506,839 568,604 430,895

Fev. 122,469 233,887 58,534 308,928 507,550 567,078 436,876

Mar. 122,432 233,448 58,558 310,985 511,950 571,756 440,014
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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

1431582 - Col. 5 1431583 - Col. 5A 1431584 - Col. 5AA 1431592 - Col. 5AB 1431596 - Col. 5AC 1431600 - Col. 5B 1431604 - Col. 5C 1431623 - Col. 6 1431624 - Col. 6A

2020 Out. 809,962 917,097 1112,034 772,738 448,725 592,987 612,540 554,450 968,477

Nov. 834,259 917,093 1112,034 772,872 448,586 593,198 657,797 559,608 965,368

Dez. 829,395 929,332 1130,534 773,381 450,259 591,392 637,162 563,387 969,746

2021 Jan. 832,477 966,220 1187,391 777,676 449,084 595,455 607,640 568,346 959,792

Fev. 833,453 971,043 1194,864 778,965 448,163 595,455 604,869 581,386 960,157

Mar. 830,336 971,048 1194,864 778,916 448,235 595,455 599,058 604,024 960,676

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)

1431636 - Col. 6B 1431637 - Col. 6BA 1431641 - Col. 6BB 1431644 - Col. 6BC 1431650 - Col. 6BD 1431659 - Col. 7 1431660 - Col. 7A 1431663 - Col. 7B 1431678 - Col.7C

2020 Out. 412,445 88,106 364,861 785,168 477,090 604,287 720,512 533,098 121,270

Nov. 417,165 88,895 369,265 803,948 477,690 604,844 718,117 533,858 121,439

Dez. 420,138 89,615 373,293 813,342 479,306 606,150 718,117 535,147 121,467

2021 Jan. 425,184 90,179 379,141 832,976 481,405 608,477 721,742 537,125 121,420

Fev. 436,518 90,764 384,688 886,373 482,280 609,915 723,383 538,400 121,339

Mar. 456,202 91,461 386,545 985,751 482,820 611,230 731,198 539,011 121,351

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

1431479 - Col. 2GD 1431484 - Col. 2H 1431492 - Col. 3 1431493 - Col. 3A 1431515 - Col. 3B 1431525 - Col. 3C 1431534 - Col. 3E

2020 Out. 334,688 837,354 226,284 207,314 205,941 348,404 613,384

Nov. 336,498 838,370 226,379 207,335 206,467 347,400 619,641

Dez. 337,881 839,048 227,244 208,069 207,633 348,110 619,641

2021 Jan. 340,145 841,485 228,492 209,463 208,059 350,408 623,610

Fev. 339,720 843,928 228,551 208,855 210,417 349,463 623,294

Mar. 339,607 846,240 228,812 208,736 211,217 352,479 621,992

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

1431537 - Col. 4 1431538 - Col. 4A 1431539 - Col. 4AA 1431543 - Col. 4AB 1431549 - Col. 4B 1431550 - Col. 4BA 1431563 - Col. 4BB 1431566 - Col. 4C

2020 Out. 682,409 1049,046 413,697 1088,965 510,629 533,710 395,962 454,177

Nov. 683,639 1049,359 413,565 1089,368 512,588 535,699 397,796 455,087

Dez. 685,596 1049,751 413,475 1089,850 513,822 536,934 399,047 457,870

2021 Jan. 687,519 1055,448 413,949 1096,304 513,930 537,260 397,984 458,666

Fev. 689,492 1061,718 412,889 1103,888 513,198 536,119 399,437 459,841

Mar. 693,446 1068,723 415,199 1111,297 514,381 537,182 401,284 463,211
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Preços ao Consumidor – Rio de Janeiro – (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)

1439877 - Col. 8 1439878 - Col. 8A 1440004 - Col. 8B 1440062 - Col. 8C 1440095 - Col. 8D 1440140 - Col. 8E 1440178 - Col. 8F 1440211 - Col. 8G 1440228 - Col.8H

2020 Out. 673,508 605,947 838,529 296,710 783,775 784,824 767,230 550,779 122,597

Nov. 678,564 616,551 839,297 296,089 784,161 811,096 768,557 554,132 123,357

Dez. 686,497 627,552 862,111 297,727 786,039 802,868 775,746 554,492 123,552

2021 Jan. 687,375 636,784 851,967 299,517 790,351 801,853 777,757 554,724 123,283

Fev. 692,028 639,389 857,081 298,067 793,813 804,128 790,734 559,420 123,909

Mar. 697,869 638,869 865,957 298,787 798,253 799,777 814,113 560,293 123,872

Preços ao Consumidor – São Paulo – (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)

1444108 - Col. 9 1444109 - Col. 9A 1444241 - Col. 9B 1444298 - Col. 9C 1444331 - Col. 9D 1444376 - Col. 9E 1444413 - Col. 9F 1444447 - Col. 9G 1444466 - Col. 9H

2020 Out. 566,977 561,858 707,621 203,048 632,248 829,231 471,013 700,079 111,050

Nov. 571,970 574,279 708,024 203,428 633,375 849,866 475,286 698,960 111,050

Dez. 577,078 581,577 725,376 203,333 635,381 842,125 478,262 701,335 111,050

2021 Jan. 578,734 589,398 716,361 204,179 637,475 848,590 481,916 705,558 111,055

Fev. 581,753 590,777 717,855 203,351 639,731 848,611 491,481 708,016 111,111

Mar. 588,379 591,562 724,846 203,263 643,935 847,087 512,164 709,416 111,316

Preços ao Consumidor – Municípios das Capitais – base: dez. 2000 = 100

Período

Preço ao Consumidor - Total

Belo Horizonte Brasília Porto Alegre Recife Salvador

1435763 - Col. 11 1433720 - Col. 12 1442021 - Col. 17 1437797 - Col. 18 1429061 - Col. 19

2020 Out. 310,583 302,017 323,843 327,431 309,547

Nov. 314,297 305,281 326,229 330,890 313,460

Dez. 318,128 306,856 330,785 335,864 316,690

2021 Jan. 318,636 307,223 332,421 337,622 316,788

Fev. 320,130 308,774 333,913 339,753 318,836

Mar. 322,791 312,203 338,021 342,160 320,522

NOTA: Informamos que os códigos dos índices de preços ao consumidor da FGV foram alterados a partir de janeiro de 2020.  A estrutura de ponderação dos índice foi atualizada com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
mais recente (2017/2018). A exemplo de revisões anteriores do índice, fez-se novamente o maior número possível de encadeamentos de séries, tanto de produtos como de grupos. Os grupos Produtos Farmacêuticos e Material para 
Pintura foram descontinuados. Essa revisão de pesos é feita periodicamente para que o índice reflita da maneira mais fiel possível os hábitos de consumo das famílias. A Nota Técnica referente à essa revisão está armazenada no 
Portal IBRE –  https://portalibre.fgv.br/
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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

2020 Out. 914,316 684,261 1220,210 760,164 613,863 949,006

Nov. 924,122 700,201 1220,210 766,432 624,591 949,006

Dez. 935,462 711,389 1231,233 770,615 631,751 949,006

2021 Jan. 958,596 718,919 1276,991 773,750 636,765 949,490

Fev. 971,766 740,127 1277,296 780,439 648,214 949,490

Mar. 982,352 757,335 1277,296 788,121 661,363 949,490

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

2020 Out. 808,355 796,130 812,764 810,297 1106,023 609,551

Nov. 817,662 804,667 822,267 819,799 1106,023 624,035

Dez. 823,578 811,702 828,168 825,179 1106,023 633,241

2021 Jan. 830,328 815,112 835,781 832,771 1107,906 642,641

Fev. 846,237 826,807 853,792 848,804 1107,906 667,399

Mar. 856,524 833,252 865,078 860,054 1108,862 682,848

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

2020 Out. 879,242 752,775 1019,337 913,581 669,150 1230,713 857,328 593,777 1236,283 805,360 671,568 975,314

Nov. 904,429 779,566 1041,224 928,390 691,286 1230,713 864,995 605,784 1236,283 814,288 687,113 975,314

Dez. 909,916 788,809 1041,224 935,160 701,406 1230,713 874,058 619,977 1236,283 818,725 694,838 975,314

2021 Jan. 919,343 803,958 1042,247 943,075 713,238 1230,713 884,476 631,258 1244,595 823,013 701,968 975,762

Fev. 931,132 823,818 1042,247 956,826 733,793 1230,713 901,183 648,472 1259,371 843,373 737,416 975,762

Mar. 948,700 853,413 1042,247 968,620 751,423 1230,713 920,542 667,059 1278,737 852,955 754,098 975,762

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)
Índice de Custo de Edificações - 

Total - Média Geral

160868 - Col. 6 160906 - Col. 1 160914 - Col. 2 160876 - Col. 3 160884 - Col. 4 160892 - Col. 5 159428 - Col. 35

2020 Out. 828,778 1066,932 656,662 820,491 841,676 828,749 828,778

Nov. 839,382 1069,310 672,670 829,563 853,225 839,436 839,382

Dez. 845,268 1070,419 681,698 835,086 859,368 845,339 845,268

2021 Jan. 852,809 1076,262 690,281 840,480 867,583 853,647 852,809

Fev. 868,929 1077,555 716,182 850,948 884,978 872,306 868,929

Mar. 880,265 1079,297 733,835 859,944 897,710 883,773 880,265

Nota: O INCC médio e o Índice de Custo de Edificações são iguais, eles são publicados separadamente por questões contratuais antigas.
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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

2020 Out. 439,288 311,199 534,118 186,541 1066,932 616,833 603,054 594,020

Nov. 442,826 312,760 540,725 187,941 1069,310 618,155 604,293 595,880

Dez. 443,938 312,950 542,539 188,679 1070,419 618,741 605,026 596,335

2021 Jan. 447,432 317,091 544,697 189,688 1076,262 622,370 607,643 601,024

Fev. 451,926 322,916 548,627 190,253 1077,555 622,842 608,686 601,659

Mar. 455,283 325,445 554,202 191,077 1079,297 623,662 609,773 602,938

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

2020 Out. 828,778 656,662 534,065 592,617 688,267 476,522 549,767 535,071 552,942 488,278

Nov. 839,382 672,670 549,141 611,440 731,553 485,205 560,788 547,399 555,879 514,512

Dez. 845,268 681,698 557,897 624,676 757,446 490,326 570,635 554,006 559,387 525,613

2021 Jan. 852,809 690,281 565,522 632,558 782,639 494,105 572,418 562,550 566,923 535,387

Fev. 868,929 716,182 590,268 673,646 920,933 505,751 581,466 583,796 591,617 550,593

Mar. 880,265 733,835 607,050 687,388 941,829 529,236 588,407 616,686 622,162 585,868

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 1339995 - Col. 63A 1340115 - Col. 64A

2020 Out. 442,879 191,912 355,254 494,235 412,445 483,618 158,268 164,838

Nov. 454,970 194,791 364,096 516,191 414,858 494,558 160,223 168,428

Dez. 460,466 196,023 365,156 526,972 416,409 501,301 161,431 168,831

2021 Jan. 465,479 197,302 369,850 532,302 420,529 508,051 163,266 172,791

Fev. 472,439 199,741 375,636 539,573 428,033 516,988 164,448 175,099

Mar. 483,379 205,010 384,492 554,268 430,097 534,350 165,925 180,597
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Índices de 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

2020 Out. 603,818 732,488 899,632 518,100 1261,853 488,886 570,887

Nov. 615,360 757,806 919,325 522,302 1298,157 502,102 581,912

Dez. 628,549 781,279 932,793 526,260 1327,289 510,885 587,922

2021 Jan. 638,647 801,613 959,430 533,905 1354,939 517,205 592,908

Fev. 653,425 820,845 980,542 540,332 1381,160 518,953 598,788

Mar. 665,737 837,401 1024,419 553,957 1438,606 531,007 606,939

NOTAS:

O  FGV IBRE elabora os índices setoriais de obras portuárias e rodoviárias em parceria com o  Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT.

A Revista conjuntura econômica é um canal de distribuição desses índices. A atualização de uma nova observação, no entanto, depende da liberação do DNIT, o que ocorre, normalmente, 

20 dias após o fechamento do mês de referência.

Índices de 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

2020 Out. 344,785 368,376 329,019 244,381 332,771 316,719 292,606 316,659 655,897

Nov. 352,251 371,685 331,622 244,838 337,878 319,721 297,887 319,099 703,36

Dez. 359,353 374,623 334,696 245,291 342,562 320,177 302,576 320,737 706,47

2021 Jan. 366,402 379,921 340,394 245,714 347,382 324,82 304,114 324,142 707,046

Fev. 374,507 386,507 344,881 245,836 351,83 330,791 307,046 326,532 765,372

Mar. 381,784 394,165 353,221 245,977 357,046 337,724 310,489 329,986 764,308
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Conjuntura Estatística
X Índices de Preços

XII Preços ao Consumidor – Indicadores Industriais – Sondagem Industrial (FGV/IBRE)

XIII Indicadores Industriais – Produção Física

XV Setor Externo

XVI Emprego e Renda

Notas
As séries da FGV tem como fonte o banco de dados FGVDADOS, exclusivo para assinantes. Mas 
as séries podem ser consultadas também no Portalibre.fgv.br/índices institucionais.

Além dos índices gerais de preços produzidos pelo IBRE, esta seção reúnde um conjunto de indicadores 
sobre a economia brasileira que são coletados nos sites oficiais.
Fontes:  IBGE: ibge.gov.br,  FIPE: fipe.org.br, DIEESE:  dieese.org.br,  BACEN: bcb.gov.br.

Nessa seção, os dados são publicados conforme divulgados mensalmente pelas fontes oficiais, estando 
sujeitos à alterações, de acordo com a política de revisão de cada fonte. Os índices da FGV não são 
revisados. Os índices divulgados em cada mês são definitivos.

O uso de quaisquer informações através deste serviço é de exclusiva respondabilidade do usuário.

Se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo dessa seção, escreva para ibre@fgv.br.

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 30/04/2021
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Índices Gerais 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.

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 645,589 – 0,96 -0,42 654,338 – 1,07 -0,52 689,344 – -0,74 -2,52 706,729 – 5,01 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

Mai. 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

Mai. 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

Out. 732,041 0,55 4,96 3,29 741,333 0,68 4,79 3,15 799,190 0,84 5,94 3,29 774,939 0,18 3,90 4,18

Nov. 738,264 0,85 5,85 5,38 743,558 0,30 5,11 3,97 808,097 1,11 7,12 6,24 775,225 0,04 3,94 4,08

Dez. 751,121 1,74 7,70 7,70 759,112 2,09 7,30 7,30 827,005 2,34 9,63 9,63 776,839 0,21 4,15 4,15

2020                

Jan. 751,820 0,09 0,09 7,72 762,733 0,48 0,48 7,81 825,952 -0,13 -0,13 9,70 779,766 0,38 0,38 4,04

Fev. 751,910 0,01 0,11 6,40 762,423 -0,04 0,44 6,82 825,694 -0,03 -0,16 7,74 782,336 0,33 0,71 4,29

Mar. 764,276 1,64 1,75 7,01 771,908 1,24 1,69 6,81 844,960 2,33 2,17 8,78 784,338 0,26 0,97 4,23

Abr. 764,656 0,05 1,80 6,10 778,101 0,80 2,50 6,68 845,850 0,11 2,28 7,72 786,070 0,22 1,19 4,06

Mai. 772,843 1,07 2,89 6,81 780,280 0,28 2,79 6,51 860,827 1,77 4,09 9,05 787,666 0,20 1,39 4,24

Jun. 785,221 1,60 4,54 7,84 792,429 1,56 4,39 7,31 879,957 2,22 6,40 10,56 790,331 0,34 1,74 3,68

Jul. 803,584 2,34 6,98 10,37 810,083 2,23 6,71 9,27 907,577 3,14 9,74 14,27 799,589 1,17 2,93 4,29

Ago. 834,713 3,87 11,13 15,23 832,313 2,74 9,64 13,02 956,905 5,44 15,71 21,58 805,356 0,72 3,67 4,60

Set. 862,259 3,30 14,80 18,44 868,442 4,34 14,40 17,94 998,786 4,38 20,77 26,03 814,701 1,16 4,87 5,32

Out. 893,977 3,68 19,02 22,12 896,505 3,23 18,10 20,93 1.047,327 4,86 26,64 31,05 828,778 1,73 6,69 6,95

Nov. 917,538 2,64 22,16 24,28 925,887 3,28 21,97 24,52 1.081,963 3,31 30,83 33,89 839,382 1,28 8,05 8,28

Dez. 924,504 0,76 23,08 23,08 934,758 0,96 23,14 23,14 1.089,291 0,68 31,72 31,72 845,268 0,70 8,81 8,81

2021                

Jan. 951,395 2,91 2,91 26,55 958,844 2,58 2,58 25,71 1.132,015 3,92 3,92 37,06 852,809 0,89 0,89 9,37

Fev. 977,133 2,71 5,69 29,95 983,063 2,53 5,17 28,94 1.170,548 3,40 7,46 41,77 868,929 1,89 2,80 11,07

Mar. 998,344 2,17 7,99 30,63 1.011,948 2,94 8,26 31,10 1.200,887 2,59 10,24 42,12 880,265 1,30 4,14 12,23
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Notas: 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média. 3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. 4A partir de Janeiro/2012 índices calculados pela nova estrutura de ponderação/classificação (POF 2008/2009) dos 
produtos e serviços e pesos regionais atualizados. Os indicadores IPC-BR-DI Bens Comercializáveis e IPC-BR-DI Bens Não Comercializáveis não foram disponibilizados até o fechamento desta edição. Fontes:  FGV IBRE e IBGE.

Índices de 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

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 537,700 – 3,78 3,23 387,717 736,560 930,899 5.002,44 – 2,97 2,07 4.848,31 – 3,45 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

Mai. 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

Mai. 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

Out. 583,443 -0,09 2,82 2,93 405,970 812,676 1064,112 5.355,23 0,04 2,67 2,55 5.233,07 0,10 2,60 2,54

Nov. 586,276 0,49 3,31 3,61 408,470 816,140 1075,755 5.384,15 0,54 3,22 3,37 5.259,76 0,51 3,12 3,27

Dez. 590,781 0,77 4,11 4,11 416,090 818,319 1076,472 5.449,84 1,22 4,48 4,48 5.320,25 1,15 4,31 4,31

2020               

Jan. 594,240 0,59 0,59 4,13 416,895 824,351 1081,801 5.460,19 0,19 0,19 4,30 5.331,42 0,21 0,21 4,19

Fev 594,200 -0,01 0,58 3,76 417,326 823,940 1075,251 5.469,47 0,17 0,36 3,92 5.344,75 0,25 0,46 4,01

Mar 596,222 0,34 0,92 3,44 419,081 826,485 1074,724 5.479,32 0,18 0,54 3,31 5.348,49 0,07 0,53 3,30

Abr. 595,129 -0,18 0,74 2,60 419,013 824,433 1062,414 5.466,72 -0,23 0,31 2,46 5.331,91 -0,31 0,22 2,40

Mai. 591,934 -0,54 0,20 1,83 418,295 818,840 1044,348 5.453,05 -0,25 0,06 2,05 5.311,65 -0,38 -0,16 1,88

Jun. 594,046 0,36 0,55 2,22 420,631 821,124 1050,879 5.469,41 0,30 0,36 2,35 5.325,46 0,26 0,10 2,13

Jul. 596,930 0,49 1,04 2,40 423,538 824,457 1064,053 5.493,48 0,44 0,80 2,69 5.344,63 0,36 0,46 2,31

Ago. 600,114 0,53 1,58 2,77 427,238 827,761 1072,980 5.513,26 0,36 1,16 2,94 5.357,46 0,24 0,70 2,44

Set. 605,058 0,82 2,42 3,62 432,697 833,109 1085,003 5.561,23 0,87 2,04 3,89 5.391,75 0,64 1,34 3,14

Out. 609,010 0,65 3,09 4,38 437,456 837,083 1092,462 5.610,72 0,89 2,95 4,77 5.438,12 0,86 2,22 3,92

Nov. 614,740 0,94 4,06 4,86 442,467 844,279 1108,278 5.664,02 0,95 3,93 5,20 5.486,52 0,89 3,13 4,31

Dez. 621,342 1,07 5,17 5,17 448,077 852,693 1125,537 5.746,71 1,46 5,45 5,45 5.560,59 1,35 4,52 4,52

2021               

Jan. 623,016 0,27 0,27 4,84 451,481 853,314 1113,129 5.762,23 0,27 0,27 5,53 5.574,49 0,25 0,25 4,56

Fev. 626,371 0,54 0,81 5,41 453,076 858,540 1127,817 5.809,48 0,82 1,09 6,22 5.622,43 0,86 1,11 5,20

Mar. 632,616 1,00 1,81 6,10 456,519 867,913 1156,524 5.859,44 0,86 1,96 6,94 5.674,72 0,93 2,05 6,10
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Índices de 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. Informamos que, a partir do mês de março e enquanto durar o período de isolamento social devido à pandemia da COVID-19, o DIEESE suspendeu a pesquisa do Índice de Custo 
de Vida na Cidade de São Paulo. Fontes: Fipe e Dieese (Índices de preços), FGV IBRE (Sondagem Industrial).

 106,2 106,3 105,7 106,3 82,8

 102,7 102,9 102,0 103,2 82,3

 103,1 103,1 103,3 102,6 82,5

 91,3 91,2 91,2 92,1 81,2

 77,8 77,6 77,9 79,4 76,4

 82,2 82,2 82,1 83,6 73,9

 92,5 92,6 90,7 95,0 74,4

    

 96,8 100,3 100,0 93,6 73,3

 99,3 100,5 100,3 98,4 75,2

 102,8 101,4 101,2 104,3 75,1

 102,2 100,5 100,5 103,8 75,5

 101,3 100,2 99,7 102,9 75,9

 98,5 98,2 93,7 103,5 75,6

 100,8 99,6 97,5 104,0 75,1

 101,0 99,3 96,8 105,3 76,0

 98,7 96,4 96,4 101,2 77,7

 95,7 95,2 94,0 97,7 77,9

 94,9 96,3 96,2 93,9 77,3

 92,0 95,5 96,8 87,5 75,7

    

 94,6 97,7 96,4 93,3 72,7

 97,6 98,2 99,3 96,0 74,1

 98,0 97,1 98,0 98,2 73,6

 99,8 97,7 99,0 100,7 73,5

 97,7 96,6 97,7 97,7 74,8

 96,0 95,5 95,9 96,5 74,5

 96,2 95,1 92,9 99,9 74,9

 97,7 95,9 94,8 100,8 75,9

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

 95,6 95,4 95,7 95,9 77,5

 95,1 96,9 97,1 93,3 77,3

 95,3 99,4 100,3 90,2 76,0

    

 97,5 100,9 99,8 95,2 74,0

 99,7 101,4 100,6 98,7 75,6

 99,0 97,5 100,4 97,5 74,2

 62,4 58,2 68,6 58,6 56,5

 64,1 61,4 69,5 61,2 59,9

 77,9 77,6 78,4 79,1 66,1

 90,5 89,8 87,4 94,5 71,8

 100,5 98,7 97,6 103,6 75,5

 108,6 106,7 107,3 109,1 79,3

 112,0 111,2 114,0 108,8 81,7

 112,0 113,1 119,1 103,6 81,8

 110,6 114,9 120,1 99,9 80,2

    

 108,4 111,3 116,2 99,6 78,1

 107,6 107,9 115,6 98,6 78,5

 106,4 104,2 112,5 99,4 77,2

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 483,489 – 3,00 2,27 – 425,07 434,88

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

Mai. 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

Mai. 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

Out. 517,931 0,16 2,73 2,98 -0,04 462,57 473,59

Nov. 521,464 0,68 3,43 3,53 0,46 455,37 465,81

Dez. 526,364 0,94 4,40 4,40 1,09 516,91 506,50

2020       

Jan. 527,874 0,29 0,29 4,10 0,64 507,13 517,51

Fev. 528,434 0,11 0,39 3,64 0,12 505,55 519,76

Mar. 528,970 0,10 0,50 3,22 - 533,65 518,50

Abr. 527,362 -0,30 0,19 2,61 - 544,34 556,25

Mai. 526,085 -0,24 -0,05 2,38 - 558,81 556,36

Jun. 528,134 0,39 0,34 2,62 - 512,84 547,03

Jul. 529,429 0,25 0,58 2,73 - 505,72 524,74

Ago. 533,554 0,78 1,37 3,19 - 529,76 539,95

Set. 539,531 1,12 2,50 4,34 - 563,75 563,35

Out. 545,957 1,19 3,72 5,41 - 592,25 595,87

Nov. 551,590 1,03 4,79 5,78 - 629,63 629,18

Dez. 555,921 0,79 5,62 5,62 - 621,09 631,46

2021       

Jan. 560,717 0,86 0,86 6,22 - 644,00 654,15

Fev. 561,979 0,23 1,09 6,35 - 629,82 639,47

Mar. 565,962 0,71 1,81 6,99 - 612,56 626,00
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Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria Geral Indústria Extrativa Mineral2

Variação (%) (Base: Média 2012 = 100) Variação (%) (Base: Média 2012 = 100)

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

Base 

Fixa2

Base Fixa 

Dessazonalizada

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses1

Base 

Fixa2

Base Fixa 

Dessazonalizada

Notas: 1Indicadores industriais - A partir de maio de 2014, dados referentes à nova série de índices mensais da produção industrial, elaborados com base na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física - PIM-PF reformulada. 2De 2002 a 2015, 
média do ano. A série reformulada tem início em janeiro de 2002. Fonte: IBGE -  (Indicadores industriais).

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 2,50 – 87,13 – 4,53 – 101,18 –

2018        

Jan. 5,65 2,77 82,30 89,10 -0,20 3,41 101,70 101,30

Fev. 3,77 2,90 77,30 89,10 -2,77 2,42 88,00 97,80

Mar. 2,76 2,80 86,20 89,40 -2,75 1,45 96,50 101,80

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,90 -2,38 0,84 95,30 101,30

Maio 1,98 2,94 84,40 80,20 -1,76 0,43 104,10 104,20

Jun. 2,17 3,13 91,10 90,30 -1,46 -0,09 102,50 103,30

Jul. 2,46 3,24 95,80 89,70 -1,08 -0,28 105,50 101,10

Ago. 2,33 3,02 98,20 88,80 -0,94 -0,48 104,20 99,10

Set. 1,76 2,57 90,70 86,40 -0,99 -0,75 100,90 97,50

Out. 1,65 2,15 95,80 87,40 -0,64 -0,74 106,70 101,30

Nov. 1,38 1,64 89,50 87,50 -0,45 -0,71 102,00 101,50

Dez. 0,99 0,99 78,00 88,10 0,01 0,01 106,80 103,00

2019        

Jan. -1,94 0,41 80,70 87,30 1,67 0,16 103,40 102,80

Fev. 0,13 0,45 79,10 88,00 -3,43 -0,08 79,80 88,90

Mar. -2,03 -0,12 81,00 86,90 -6,78 -0,93 83,60 88,00

Abr. -2,47 -1,10 83,30 87,10 -10,77 -2,63 73,60 79,60

Maio -0,38 0,06 91,00 87,50 -12,05 -4,12 86,70 87,40

Jun. -1,36 -0,70 85,80 86,60 -12,50 -5,37 87,50 88,60

Jul. -1,54 -1,27 93,40 85,50 -11,92 -6,22 96,30 91,90

Ago. -1,61 -1,60 96,20 86,80 -10,60 -6,37 102,30 96,70

Set. -1,29 -1,28 91,80 86,80 -9,73 -6,50 98,10 94,10

Out. -1,01 -1,24 97,00 88,40 -9,47 -7,34 98,90 93,40

Nov. -1,07 -1,28 88,00 86,90 -9,46 -8,25 92,40 91,90

Dez. -1,10 -1,10 76,90 86,30 -9,69 -9,69 93,90 90,40

2020        

Jan. -0,87 -1,01 80,00 87,20 -15,09 -11,10 87,80 87,30

Fev. -0,56 -1,20 78,90 88,30 -8,35 -10,47 80,10 89,40

Mar. -1,66 -1,01 77,90 80,00 -5,88 -9,54 83,20 88,00

Abr. -8,33 -2,90 60,30 64,40 -2,50 -7,25 80,80 87,80

Maio -11,30 -5,40 71,10 70,00 -3,16 -6,29 81,70 83,10

Jun. -10,86 -5,63 78,30 76,60 -2,82 -5,15 86,50 87,90

Jul. -9,56 -5,65 91,00 83,30 -2,16 -4,26 97,60 92,80

Ago. -8,56 -5,69 93,90 86,10 -2,12 -4,27 100,40 94,20

Set. -7,11 -5,45 95,30 88,50 -2,37 -4,39 94,00 89,70

Out. -6,28 -5,52 97,40 89,40 -2,78 -4,27 92,80 87,30

Nov. -5,47 -5,17 90,30 90,30 -3,36 -4,20 84,00 83,60

Dez. -4,45 -4,45 83,30 91,00 -3,41 -3,41 90,20 86,80

2020        

Jan. 2,25 -4,22 81,80 91,40 0,23 -2,00 88,00 87,70

Fev 1,26 -4,18 79,10 90,80 -3,04 -2,52 74,80 83,60
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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).

2011 0,29 – 102,46 102,66 104,48 105,91 105,14 95,38 98,58 98,51 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,81 99,93 100,28 99,92 100,02 99,78 99,97 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,73 100,14 104,08 100,26 106,62 98,12 99,43 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,67 92,72 98,18 93,57 108,96 99,45 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,96 84,90 83,88 79,47 102,51 94,47 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,55 74,10 75,61 94,19 91,53 100,11 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,51 83,71 76,13 80,28 90,08 92,41 103,38 72,45 88,33 75,02 92,89

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 87,90 88,10 81,70 81,60 86,80 96,00 108,30 68,40 83,40 73,40 86,20

Fev. 4,78 3,00 75,90 87,30 86,80 78,80 78,70 83,80 93,90 107,90 70,50 77,00 76,10 80,60

Mar. 3,62 3,03 85,00 88,00 87,00 81,10 79,90 87,00 91,40 107,00 82,90 84,50 90,50 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 88,40 86,80 77,80 78,30 91,90 95,10 107,70 79,30 85,90 86,10 90,20

Mai. 2,54 3,34 81,90 77,60 83,70 75,20 75,80 95,30 79,40 93,10 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,40 85,40 81,00 77,50 96,20 103,10 111,50 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 87,90 85,70 80,30 80,40 98,50 104,10 112,60 79,20 98,50 84,70 98,20

Ago. 2,80 3,55 97,50 87,40 85,00 83,30 78,60 90,40 96,40 113,80 89,00 98,10 96,10 102,60

Set. 2,16 3,08 89,50 85,60 90,50 74,70 78,20 88,40 85,10 111,20 78,60 91,40 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 86,00 87,80 78,90 79,10 89,00 91,30 111,00 88,00 94,10 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 86,00 88,20 76,40 77,90 89,10 90,50 110,50 79,90 88,20 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 85,70 88,70 75,90 73,40 88,70 92,30 108,10 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,80 85,80 74,50 77,40 87,60 97,20 104,30 63,40 82,70 70,20 84,70

Fev. 0,71 0,51 79,00 87,50 85,70 77,50 77,70 91,10 98,80 104,40 75,30 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,60 85,80 78,20 76,00 89,30 98,90 105,60 73,30 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 88,00 87,20 85,80 80,60 88,60 102,00 106,90 79,30 81,10 86,90 89,50

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,10 88,50 86,60 78,20 92,40 98,90 106,60 86,10 90,20 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,10 85,90 78,30 76,80 92,10 98,20 100,10 76,50 87,30 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 84,90 84,70 81,40 76,80 92,60 92,90 102,60 84,00 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 85,70 84,40 80,10 77,10 94,50 92,80 104,70 85,20 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,20 83,60 78,10 78,20 93,40 94,20 103,30 79,50 91,50 84,90 99,40

Out. 0,23 -0,35 96,80 88,00 81,00 79,20 77,90 92,20 95,50 106,20 86,00 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,16 -0,25 87,40 86,50 80,50 77,80 78,70 93,90 97,20 104,50 77,20 85,70 84,40 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 85,40 79,00 69,40 79,60 98,00 99,60 105,20 59,30 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 87,70 83,50 79,10 79,70 100,40 98,30 106,30 66,00 81,50 71,80 84,00

Fev. 0,57 0,17 78,70 88,10 83,70 80,60 81,90 99,00 98,90 108,60 71,60 79,10 76,70 82,00

Mar. -1,09 0,25 77,20 78,80 81,70 72,70 64,20 98,50 79,70 108,80 69,50 79,60 68,90 79,40

Abr. -9,16 -2,28 57,70 60,20 57,90 50,00 38,50 80,40 49,70 107,80 37,40 66,70 13,10 66,60

Mai. -12,38 -5,26 69,80 68,30 64,30 56,70 42,20 93,90 84,30 98,80 52,20 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,92 -5,70 77,30 75,40 63,60 63,70 57,20 91,40 104,10 100,00 59,10 82,40 47,90 85,20

Jul. -10,55 -5,85 90,10 82,30 75,60 73,60 72,50 96,50 108,20 103,60 70,70 95,10 71,80 95,10

Ago. -9,44 -5,90 93,10 85,10 78,30 74,70 79,40 99,70 106,50 104,90 72,80 98,20 82,10 95,90

Set. -7,77 -5,61 95,40 88,40 81,60 84,30 84,20 100,60 107,00 109,10 79,60 96,90 86,70 101,30

Out. -6,78 -5,72 97,90 89,80 84,10 86,30 86,40 99,40 105,00 108,10 87,80 97,40 90,10 104,60

Nov. -5,79 -5,33 91,00 91,20 85,50 89,80 88,10 98,70 108,60 108,50 87,10 88,80 86,60 97,60

Dez. -4,63 -4,63 82,50 92,40 101,60 94,90 101,50 97,30 100,10 105,90 80,20 84,10 72,20 87,00

2021              

Jan. 2,66 3,06 81,10 92,50 89,70 93,00 98,30 95,90 99,80 111,60 77,40 83,80 68,90 83,50

Fev. 1,97 3,16 79,70 92,30 91,00 95,60 89,50 95,20 98,00 112,70 83,10 79,40 70,30 80,60
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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

2014 54,43 51,79 224.974 229.127 -4.155 -101.679 -54.978 -48.239 -49.427 2.725 232 -96.856 4.592

2015 70,38 62,59 190.971 171.459 19.512 -54.789 -19.605 -37.050 -37.935 2.751 461 -56.647 -2.319

2016 65,62 55,79 185.234 137.586 47.648 -24.475 13.942 -30.602 -41.543 3.126 274 -16.093 8.109

2017 62,22 53,59 217.739 150.750 66.989 -22.033 19.001 -38.324 -43.170 2.135 379 -17.075 4.579

2018 68,72 58,15 239.265 181.231 58.035 -51.460 7.380 -35.996 -58.824 -15 440 -52.342 -1.322

2019             

Jan. 68,21 57,49 18.002 16.388 1.614 -9.348 -2.912 -2.926 -6.218 -218 34 -7.546 1.768

Fev. 67,33 56,16 15.737 12.622 3.116 -2.714 -717 -2.421 -1.807 -191 15 -3.685 -986

Mar. 69,18 56,45 17.429 13.133 4.296 -3.528 465 -2.416 -3.912 -81 50 -2.101 1.378

Abr. 69,67 56,12 19.282 13.629 5.653 -2.846 740 -3.242 -3.790 204 29 -3.311 -493

Mai. 71,13 56,20 20.592 14.968 5.624 -3.359 605 -3.214 -4.338 374 17 -4.836 -1.494

Jun. 67,45 53,53 18.406 13.029 5.377 -2.745 114 -3.490 -2.990 131 4 -4.172 -1.431

Jul. 66,02 52,53 20.151 17.759 2.391 -11.636 -3.126 -3.452 -8.673 162 73 -11.793 -230

Ago. 70,79 54,48 19.670 15.570 4.100 -6.159 -985 -2.317 -5.502 328 68 -7.963 -1.871

Set. 72,54 55,17 20.298 16.495 3.803 -3.737 -283 -2.476 -3.735 281 25 -3.994 -282

Out. 71,62 53,88 19.577 17.027 2.550 -9.257 -3.057 -3.655 -6.331 131 18 -8.738 501

Nov. 72,91 54,89 17.737 14.172 3.565 -4.209 -492 -2.309 -3.879 162 17 -5.543 -1.350

Dez. 70,35 53,42 18.503 12.556 5.947 -5.491 706 -3.572 -6.098 -99 22 -676 4.794

Acum. Ano/19 69,77 55,03 225.384 177.348 48.036 -65.030 -8.942 -35.489 -57.272 1.184 369 -64.357 304

jul/05             

Jan. 70,58 56,69 14.430 17.190 -2.760 -11.586 -6.119 -2.497 -5.600 133 59 -11.959 -431

Fev. 73,34 58,14 15.356 13.849 1.507 -5.758 -1.616 -2.333 -4.325 183 34 -4.377 1.347

Mar. 80,18 63,15 18.312 14.267 4.046 -4.257 426 -1.664 -4.860 177 31 -5.298 -1.073

Abr. 83,45 65,93 17.594 11.431 6.163 199 3.773 -1.104 -3.804 229 26 1.146 922

Mai. 89,97 68,71 17.520 10.682 6.838 -519 1.626 -1.527 -2.348 204 22 -76 421

Jun. 81,02 62,52 17.479 10.977 6.502 2.397 4.583 -1.295 -2.408 221 18 2.257 -158

Jul. 80,28 62,64 19.416 11.815 7.601 -755 4.548 -1.989 -5.515 212 38 -1.802 -1.085

Ago. 80,16 63,11 17.404 11.585 5.819 1.939 3.565 -1.381 -1.921 296 26 2.330 365

Set. 75,01 59,13 18.223 13.140 5.083 1.454 2.698 -1.666 -1.457 213 60 1.932 418

Out. 75,41 58,99 17.649 13.245 4.404 300 2.008 -1.676 -1.863 156 33 623 289

Nov. 69,89 55,18 17.345 14.857 2.488 -1.045 -135 -1.820 -1.027 117 36 560 1.568

Dez. 66,30 53,30 18.452 15.749 2.703 -6.444 -3.622 -1.682 -3.054 231 -102 -7.116 -570

Acum. Ano/20 77,13 60,62 209.180 158.787 50.394 -24.074 11.737 -20.633 -38.181 2.370 281 -21.780 2.014

jul/05             

Jan. 67,47 57,60 14.937 15.351 -414 -8.190 -3.812 -998 -4.663 284 23 -8.338 -170

Fev. 67,08 56,29 16.326 14.532 1.793 -3.201 -1.816 -1.416 -1.674 289 21 -3.433 -254

Mar. 68,02 56,69 24.386 17.858 6.528 -3.970 -1.495 -1.057 -2.993 518 23 -3.919 28
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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.

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

Mai. 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

Set. 11,8 54,8 62,1 2.298 2.183 1.407 897 3.659 5.852 1.676 210.424

Out. 11,6 54,9 62,1 2.317 2.185 1.391 898 3.693 5.997 1.693 212.808

Nov. 11,2 55,1 62,0 2.332 2.197 1.428 897 3.716 6.014 1.695 215.104

Dez. 11,0 55,1 61,9 2.340 2.197 1.442 904 3.758 5.977 1.711 216.262

2020           

Jan. 11,2 54,8 61,7 2.361 2.213 1.470 911 3.778 6.047 1.734 217.399

Fev. 11,6 54,5 61,7 2.375 2.252 1.481 916 3.798 6.032 1.736 217.631

Mar. 12,2 53,5 61,0 2.398 2.276 1.504 920 3.763 5.945 1.754 216.290

Abr. 12,6 51,6 59,0 2.425 2.300 1.539 925 3.716 5.980 1.768 211.628

Mai. 12,9 49,5 56,8 2.460 2.309 1.597 930 3.722 6.014 1.769 206.623

Jun. 13,3 47,9 55,3 2.500 2.294 1.585 932 3.776 6.297 1.792 203.519

Jul. 13,8 47,1 54,7 2.535 2.301 1.671 930 3.842 6.399 1.819 203.016

Ago. 14,4 46,8 54,7 2.542 2.312 1.657 921 3.889 6.490 1.819 202.478

Set. 14,6 47,1 55,1 2.554 2.317 1.670 914 3.951 6.762 1.805 205.305

Out. 14,3 48,0 56,0 2.529 2.330 1.596 898 3.971 6.590 1.787 207.859

Nov. 14,1 48,6 56,6 2.517 2.332 1.572 897 3.949 6.541 1.787 210.049

Dez. 13,9 48,9 56,8 2.507 2.345 1.591 896 3.990 6.173 1.802 210.724

2021           

Jan 14,2 48,7 56,8 2.521 2.353 1.597 917 4.034 6.105 1.812 211.432

Fev 14,4 48,6 56,8 2.520 2.340 1.561 925 4.121 5.980 1.820 211.189
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